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ΣΥΝΟΨΗ 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η παρουσίαση των  

προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης που προσφέρονται από επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό κλάδο. Γίνεται αναφορά στις προσεγγίσεις που έχουν 

γίνει στις έννοιες της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης, της μόρφωσης και της μάθησης αλλά και 

στα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, εξάγονται χρήσιμα προς μελέτη 

συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική χρήση. Η μεθοδολογική προσέγγιση που 

ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας αυτής και την εξαγωγή των συμπερασμάτων 

είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος μέσα από τη μελέτη επιστημονικών άρθρων, 

η μελέτη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πέντε τραπεζικών ιδρυμάτων και η διαδικασία 

της προσωπικής συνέντευξης με εκπροσώπους των Τραπεζών. Τέλος, ο λόγος που επιλέχθηκε 

η μελέτη και παρουσίαση αυτού του θέματος είναι η βαρύτητα που έχει η εκπαιδευτική 

διαδικασία για τις Τράπεζες, ιδιαίτερα σήμερα, σε ένα τόσο ανταγωνιστικό και ραγδαία 

εξελισσόμενο περιβάλλον.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τη σημερινή εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των 

επιχειρήσεων και την προσπάθειά τους να επιβιώσουν σε αυτό το περιβάλλον, μόνο εκείνοι οι 

οργανισμοί που αξιοποιούν όσο μεγαλύτερο μέρος μπορούν από τα βασικά τους προτερήματα 

μπορούν να ελπίζουν ότι θα παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Καθώς είναι λογικό οι άνθρωποι 

που εργάζονται σε έναν οργανισμό να αποτελούν το πιο βασικό του προτέρημα, είναι πολύ 

σημαντικό για τον οργανισμό να δώσει έμφαση στη διαρκή ανάπτυξη των ικανοτήτων και 

των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του (Learning to improve performance, 

Development and learning in organizations, Vol. 20 No. 2, 2006, p.24).  

 

Στα γενικά πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκομίσει ένας οργανισμός από την 

εκπαίδευση συμπεριλαμβάνονται η παροχή περισσότερων κινήτρων στο προσωπικό, τα 

υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης των σεμιναρίων, η δυνατότητα παροχής περισσότερων 

σεμιναρίων στις πωλήσεις, τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών και η 

δημιουργία μεγαλύτερης πελατειακής βάσης (Learning to improve performance, 

Development and learning in organizations, Vol. 20 No. 2, 2006, p.25). Ειδικότερα, όσον 

αφορά στον κλάδο των ελληνικών τραπεζών, ο οποίος μελετάται στην παρούσα εργασία, τα 

αποτελέσματα της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με 

τις Petridou και Glaveli (2003) εκφράζονται σε όρους οργανωσιακής ανάπτυξης και 

ομογενοποίησης, απόκτησης ανταγωνιστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αλλαγής στην 

κουλτούρα και τους ρόλους, ανάπτυξης καριέρας, μείωσης των εντάσεων και της 

ανασφάλειας, δέσμευσης, μειωμένων συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο, απόκτησης  

ανταγωνιστικότητας και οργανωσιακής ανανέωσης (Lingg, 1996).  

 

Όσον αφορά στις μεταβαλλόμενες εργασιακές σχέσεις, όπως αναφέρουν οι Glaveli και 

Kufidu (2005), αλλαγές όπως η άρση των ελέγχων των επιτοκίων, η κατάργηση των 

διαφόρων πιστωτικών ελέγχων, η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς, ο ανταγωνισμός από τα 

μη πιστωτικά ιδρύματα, η ελεύθερη μετακίνηση των ροών κεφαλαίου και ο φόβος της 

εισόδου άλλων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων στην ελληνική αγορά (Noulas and Glaveli, 2002) 

είχαν επιπτώσεις στην κουλτούρα, τη στάση, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τη 

συμπεριφορά των υπαλλήλων (Burke, 1996). Ειδικότερα, η αλλαγή στις τραπεζικές 

δραστηριότητες τροποποίησε τον εμπορικό προσανατολισμό όλων των τραπεζικών 
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υπαλλήλων, είτε αυτοί εργάζονται στα υποκαταστήματα είτε στα κεντρικά γραφεία. Από τη 

στιγμή που βασικός στόχος της προσπάθειας των υπαλλήλων είναι η ικανοποίηση των 

πελατών της τράπεζας, αναφέρουν οι Glaveli και Kufidu (2005), έπρεπε πρωτίστως να 

υιοθετηθεί ισχυρή πωλησιακή κουλτούρα προσανατολισμένη ταυτοχρόνως στην 

εξυπηρέτηση των πελατών (Gibons-Wood and Lange, 2000; Sappey and Sappey, 1999). Οι 

γραφειοκρατικοί δημόσιοι υπάλληλοι έπρεπε να μετασχηματιστούν από tellers σε εμπόρους 

(ΕΤΕ, 1999, σελ. 16). Ο νέος ρόλος, τον οποίο ο τραπεζικός υπάλληλος έπρεπε να αναλάβει, 

ήταν πιο σύνθετος και ευρύς. Σήμερα, δεν είναι αρκετό για έναν τραπεζικό υπάλληλο να είναι 

διαμεσολαβητής, αλλά πρέπει να είναι ένας οικονομικός σύμβουλος έτοιμος να αναλύσει τις 

ανάγκες του εν δυνάμει πελάτη και να προτείνει πιθανές λύσεις, οι οποίες πρέπει να 

εξηγούνται λεπτομερώς στον πελάτη, όποιο και αν είναι το υπόβαθρό του.   

 

Οι Glaveli και Kufidu (2005) αναφέρουν ότι οι υπάλληλοι πρέπει να είναι αρκετά 

ελεύθεροι και ελαστικοί ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν επιτυχώς την ποικιλομορφία 

των καταστάσεων. Η απομάκρυνση από την αυστηρή επίβλεψη δημιούργησε μεγαλύτερες 

προσδοκίες από τους εργοδότες και τους διευθυντές για κοινωνικές, διαπραγματευτικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες αλλά και δεξιότητες λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά σε 

μη στερεότυπα γεγονότα κατά τη διάρκεια της εργασίας (Sappey and Sappey, 1999). Κατά 

συνέπεια, σύμφωνα και πάλι με τις Glaveli και Kufidu (2005), το υπάρχον εργασιακό 

περιβάλλον μετασχηματίζεται. Σήμερα, οι τράπεζες απαιτούν ένα εύρος υπαλλήλων που 

κατέχουν, εκτός από τεχνικές δεξιότητες σχετικές με τις τραπεζικές εργασίες, προσωπικές 

δεξιότητες υψηλού επιπέδου όπως ευελιξία, δημιουργικότητα και αυτόνομη σκέψη, 

διαπραγματευτικές ικανότητες, εξυπηρέτηση του πελάτη, δυνατότητα προσαρμογής σε 

διαφορετικές καταστάσεις και επίλυσης οποιωνδήποτε προβλημάτων μπορούν να 

εμφανιστούν, αλλά κυρίως αναζητούν υπαλλήλους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να 

εργάζονται στα πλαίσια μιας ομάδας (Melidu, 1999; Dench, 1997). Η τεχνολογία, οι εξαγορές, 

οι συγχωνεύσεις και η αναδόμηση έχουν αυξήσει επίσης την αβεβαιότητα στην εργασία, 

λόγω της μεγαλύτερης έμφασης που δίνεται στην προσωπική απόδοση και τις δεξιότητες, την 

ένταση και την ανάγκη για ομογενοποίηση (Dench, 1997).   

 

Συμπερασματικά, η βασική εστίαση της στρατηγικής της ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού των τραπεζών, όπως αναφέρουν και οι Petridou και Glaveli (2003), πρέπει να είναι 

η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης και δομικού επανασχεδιασμού που προωθεί τη 

συνεχή ενεργή μάθηση και την ανάπτυξη για τη βελτίωση της απόδοσης, την 
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ανταγωνιστικότητα και την οργανωσιακή ανανέωση. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

στηρίζεται στα  προγραμματισμένα (P) και τα δραστικά στοιχεία της μάθησης (Q), όπως 

ορίζεται στον τύπο L=P+Q (Fulmer et al, 1998) του Revans (1982) και όπως αυτός 

παρουσιάζεται στο άρθρο των Petridou και Glaveli (2003). Η εκπαίδευση ως ένα από τα μέσα 

με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί το προγραμματισμένο στοιχείο της μάθησης είναι μια 

βραχυπρόθεσμη δραστηριότητα μάθησης, που προέρχεται από την έννοια της αλλαγής μέσω 

της μάθησης. Η ανάπτυξη, από την άλλη, είναι προσανατολισμένη και στο πρόσωπο και στον 

οργανισμό και ασχολείται με το παρόν αλλά και με το μέλλον. Από αυτή την άποψη, 

αναφέρουν οι Petridou και Glaveli (2003), η εκπαίδευση είναι κυρίως ένα αντιδραστικό 

γεγονός μάθησης ενώ η ανάπτυξη περιλαμβάνει την προκαταβολική μάθηση, τη στρατηγική 

μάθηση με μακροχρόνιο ορίζοντα και τη μάθηση σε ολόκληρο τον οργανισμό κάθετα, 

οριζόντια και διαγώνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 
 

1.1. Ορισμοί, Ομοιότητες και Διαφορές 
 

Κάνοντας μια ανασκόπηση στη διεθνή βιβλιογραφία, βρίσκουμε πολλούς ορισμούς 

σχετικά με την εκπαίδευση, την ανάπτυξη, τη μόρφωση και τη μάθηση, έννοιες οι οποίες 

φαίνονται να είναι ταυτόσημες, στην πραγματικότητα όμως διαφέρουν ανάλογα με το 

εννοιολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιούνται. Ο Thomas N. Garavan (1997) 

παραθέτει στο άρθρο του “Training, development, education and learning: different or the 

same?” μερικούς από τους ορισμούς αυτούς. 

 

Η εκπαίδευση ορίζεται γενικά ως η συστηματική προσπάθεια να τροποποιηθεί ή να 

αναπτυχθεί η γνώση, οι δεξιότητες και οι τοποθετήσεις μέσω της εμπειρίας εκμάθησης, ώστε 

να επιτευχθεί η αποτελεσματική απόδοση σε μια δραστηριότητα ή σε ένα φάσμα 

δραστηριοτήτων (Garavan et al, 1995; Harrison, 1993; Reid et al, 1994). Σαν δραστηριότητα 

εμφανίζεται να εκτείνεται σε πολλά όρια συμπεριλαμβανομένων και της εκτός του χώρου 

εργασίας εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης των νεότερων εργαζομένων και των ενηλίκων και 

την επίσημη αλλά και ανεπίσημη εκπαίδευση μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας. Οι Van 

Wart et al. (1993), σύμφωνα με τον T.N. Garavan (1997), αναφέρουν ότι η εκπαίδευση 

καθοδηγείται από την εφαρμογή και στοχεύει στο να μεταδώσει δεξιότητες που είναι άμεσα 

χρήσιμες σε ιδιαίτερες καταστάσεις.  

 

Συνεχίζοντας, ο T.N. Garavan (1997) αναφέρει ότι η ανάπτυξη ως έννοια αγκαλιάζει και 

την εξωτερική πραγματικότητα του περιβάλλοντος και των οργανωσιακών στόχων αλλά και 

την εσωτερική πραγματικότητα της ανάδυσης. Η βασική έννοια είναι ότι κάθε ένας από εμάς 

είναι ένα μοναδικό άτομο  το οποίο μπορεί να σημειώσει πρόοδο μόνο μέσω της 

αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους ή μέσω της εξάσκησης της ικανότητας να γίνονται οι 

προσωπικές επιλογές με όσο το δυνατόν πιο δημιουργικό τρόπο. Ο Pedlar (1995) ορίζει την 

ανάπτυξη ως το να κάνει ο καθένας ό,τι καλύτερο μπορεί εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες 

που του προκύπτουν τόσο στην εξωτερική όσο και την εσωτερική σφαίρα. Ο Baum (1995) 

χαρακτηρίζει την ανάπτυξη ως μία διαδικασία η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα 
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στιγμή και η οποία δεν περιορίζεται από συγκεκριμένα σημεία μέσα στον κύκλο ζωής ενός 

ατόμου. Η έννοια ότι η ανάπτυξη στρέφεται περισσότερο σε αυτόν που μαθαίνει παρά στη 

μάθηση είναι κοινό για πολλούς από τους ορισμούς ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (Baum, 

1995; Lauermann, 1992; McIntosh, 1994).    

 

Η μόρφωση από την άλλη, σύμφωνα και πάλι με τον T.N. Garavan (1997), συμβαίνει 

μόνο κατά τα έτη διαμόρφωσης του ατόμου και όταν η κοινωνικά ώριμη εκπαίδευση παύει. 

Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι ο Durkheim (1956) έβλεπε τη μόρφωση ως την επιρροή που 

ασκούσαν οι ώριμες γενιές σε αυτούς που δεν ήταν έτοιμοι για κοινωνική ζωή. Ο Dewey 

(1916) όρισε τη μόρφωση ως εξής: «Είναι αυτή η ανακατασκευή ή η αναδιοργάνωση της 

εμπειρίας η οποία προσθέτει αξία στην έννοια της εμπειρίας και αυξάνει την ικανότητα της 

κατεύθυνσης της επόμενης εμπειρίας». Ο Peters (1972) ισχυρίζεται ότι η μόρφωση, όπως και 

διάφορα άλλα φαινόμενα, είναι πολύ δύσκολο να οριστεί και προτείνει μερικά κριτήρια προς 

σκέψη ως βάση της μόρφωσης. Ο Jarvis (1995) πρόσθεσε μερικά κριτήρια για τον ορισμό της 

μόρφωσης, τα οποία είναι τα εξής, όπως παρατίθενται πάντα στο άρθρο του T.N. Garavan 

(1997):  

• Η μόρφωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διαδικασία της μάθησης 

• Η διαδικασία της μάθησης δε θα πρέπει να είναι ένα μεμονωμένο γεγονός 

• Η διαδικασία θα πρέπει να είναι προγραμματισμένη και όχι τυχαία 

• Η μόρφωση είναι ουσιαστικά μία ανθρωπιστική διαδικασία 

• Η μάθηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανόηση 

 

Αυτά τα κριτήρια οδήγησαν τον  Jarvis (1995) να ορίσει την εκπαίδευση ως οποιαδήποτε 

προγραμματισμένη σειρά γεγονότων, τα οποία έχουν ανθρωπιστική βάση, στοχεύοντας στη 

μόρφωση και την κατανόηση των συμμετεχόντων. 

 

Όσον αφορά στη μάθηση, ο T.N. Garavan (1997) αναφέρει ότι είναι πολύ δύσκολο να 

οριστεί λόγω της έλλειψης ενός ευρέως αποδεκτού ορισμού και παραθέτει ορισμένους από 

τους πολλούς διαφορετικούς ορισμούς που συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι 

Marples και Webster (1980) για παράδειγμα, ορίζουν τη μάθηση ως μία διαδικασία μέσα από 

την οποία η συμπεριφορά αλλάζει ως αποτέλεσμα της εμπειρίας. Οι θεωρητικοί της 

κοινωνικής μάθησης από την άλλη (Bandura, 1986; Hergenhahn, 1988) πιστεύουν ότι η 

μάθηση είναι μία σχετικά μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά ή στη δυνατότητα της 
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συμπεριφοράς η οποία απορρέει από την εμπειρία. Συνεχίζοντας ο T.N. Garavan (1997) στη 

θεωρία της εκπαίδευσης των ενηλίκων, υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι μία μορφή 

αυτοπραγμάτωσης (Sahakian,1984) και συνηγορεί στο ότι περιλαμβάνει συναισθηματικές 

περιοχές. Οι υπερασπιστές της θεωρίας της εκπαίδευσης των ενηλίκων (Jones, 1994;Knowles, 

1980;Rodgers, 1969) έχουν σωστά επισημάνει, σύμφωνα πάντα με τον T.N. Garavan (1997), 

ότι πολλές θεωρίες μάθησης αγνοούν ή υποτιμούν τη σημασία της φυσικής περιέργειας του 

μαθητή, το κίνητρο του μαθητή για αυτο-βελτίωση, την εμπειρία που κατέχεται από το 

μαθητή, τις προτιμήσεις των ενήλικων μαθητών για την επίλυση των προβλημάτων και την 

πρόθεση/ ικανότητα του μαθητή να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας της μάθησης και των 

προτιμώμενων μαθησιακών τρόπων. 

 

   Ενώ οι έννοιες που περιγράφηκαν χαρακτηρίζονται κατά κάποιο τρόπο ως ευδιάκριτες, 

υπάρχουν ορισμένα κοινά στοιχεία. Ο T.N. Garavan (1997) ξεκινώντας την παράθεση των 

ομοιοτήτων και των διαφορών στη σημασία των παραπάνω ορισμών, αναφέρει ότι η 

εκπαίδευση, η ανάπτυξη και η μόρφωση ενδιαφέρονται ουσιαστικά για τη μάθηση. Επιπλέον, 

η ανάπτυξη εμφανίζεται να είναι η αρχική διαδικασία στην οποία η εκπαίδευση και η βασική 

μόρφωση συμβάλλουν. Στη συνέχεια, αυτή η συμβολή διευκολύνει και το άτομο και τον 

οργανισμό. Οι  εκπαιδευτικές δραστηριότητες αντιμετωπίζονται συχνά ως προϋπόθεση για 

μια εργασία επειδή πιστοποιούν τη δυνατότητα και την καταλληλότητα του ατόμου. Αυτή η 

καταλληλότητα μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω στα πλαίσια του οργανισμού με την 

κατάρτιση. Είναι επομένως λογικό, σύμφωνα με τον T.N. Garavan (1997), να θεωρείται ότι 

και οι τέσσερις έννοιες αποτελούν συμπληρωματικά συστατικά της ίδιας διαδικασίας.  

 

Ο T.N. Garavan (1997) συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι σε ένα πλαίσιο εκπαίδευσης, οι 

συμπεριφορικοί στόχοι είναι αρκετά συγκεκριμένοι και συνήθως συσχετίζονται με την 

παρούσα εργασία. Η εκπαίδευση γενικά στρέφεται στο άτομο και οι στόχοι της είναι συνήθως 

δύσκολο να προσδιοριστούν ποσοτικά, καθώς οι προτεραιότητες μάθησης κάθε ατόμου 

διαφέρουν. Από τη στιγμή που η ανάπτυξη στο πλαίσιο της διαχείρισης/ ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού εστιάζει συνήθως σε μελλοντικούς ρόλους ή εργασίες, οι 

συμπεριφορικοί στόχοι επίσης τείνουν να είναι λιγότερο ακριβείς.  

 

Σύμφωνα πάντα με το άρθρο του T.N. Garavan (1997), η φύση της διαδικασίας μάθησης 

είναι επίσης διαφορετική (Garavan et al., 1995). Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τη μάθηση κατά 

ένα τρόπο μηχανιστικό. Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη και η μόρφωση τείνουν να δίνουν 
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έμφαση στις οργανικές πρακτικές μάθησης, όπου δίνεται έμφαση περισσότερο στην αλλαγή 

του ατόμου, παρά σε αυτό που μπορεί να κάνει. Το πλαίσιο μάθησης της κάθε έννοιας επίσης 

ποικίλλει. Η εκπαίδευση, για παράδειγμα, μπορεί να συνδεθεί με το «μαθαίνω κάνοντας» και 

η μόρφωση με το «μαθαίνω ενώ σκέφτομαι», ενώ η ανάπτυξη περιλαμβάνει τη μάθηση, τη 

σκέψη, την πράξη και το συναίσθημα.  

 

Καταλήγοντας ο T.N. Garavan (1997) αναφέρει ότι η συζήτηση για τις διαφορές των 

όρων αυτών δεν ήταν σημασιολογική, αλλά επικρατούσε η τάση να πολωθούν οι τέσσερις 

αυτές έννοιες. Σε τελική ανάλυση, αναφέρει ο παραπάνω, οι απολυταρχικοί ορισμοί δεν είναι 

πραγματικά χρήσιμοι στην κατανόηση των ρόλων της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης, της 

μόρφωσης και της μάθησης στα πλαίσια της διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού αλλά στην πράξη, τέτοιες διακρίσεις έχουν εμφανιστεί και συνεχίζουν να 

εμφανίζονται. 

 

1.2. Η Σημασία της Εκπαίδευσης και της Θεωρίας της Μάθησης 

 

Σύμφωνα με τους C.W. Read και B.H. Kleiner (1996) είναι πολύ σημαντικό για τους 

οργανισμούς να ανταποκριθούν στη συνεχή ζήτηση για αλλαγή ενώ ταυτόχρονα πρέπει να 

αντιληφθούν ότι οι πρόοδοι που σημειώνονται στην τεχνολογία και τη γνώση οδηγούν τις 

ικανότητες πολλών παραδοσιακών υπαλλήλων στο να γίνουν ξεπερασμένες, δημιουργώντας 

ταυτόχρονα την ανάγκη για καινούργιες ικανότητες (Sims, 1990). Αυτή η συνεχής απειλή της 

απαξίωσης της γνώσης και της ανάγκης για αλλαγή, τονίζουν οι C.W. Read και B.H. Kleiner 

(1996), μαζί με την επιθυμία των οργανισμών να βαδίζουν μαζί με τις εξελίξεις όσον αφορά 

στον ανταγωνισμό είναι που καθιστούν την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση των 

υπαλλήλων απαραίτητη, όχι μόνο για την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, αλλά και για την 

πρόοδο του οργανισμού. 

 

Προκειμένου λοιπόν να επιτύχουν τα παραπάνω, αναφέρουν οι  C.W. Read και B.H. 

Kleiner (1996), οι οργανισμοί επενδύουν χρόνο και χρήμα στην εκπαίδευση καθώς γνωρίζουν 

ότι η αυξημένη παραγωγικότητα, η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα θα αποδώσουν 

καρπούς μελλοντικά. Ακριβώς, όμως, επειδή επενδύουν σεβαστά ποσά για την εκπαίδευση 

των υπαλλήλων τους, οι επιχειρήσεις αναμένουν να μεγιστοποιήσουν την αξία της επένδυσής 

τους και για αυτό το λόγο η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματική. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τους C.W. Read και B.H. Kleiner (1996) ότι 



  
         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 13 
 

μετά την ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, οι υπάλληλοι που συμμετείχαν σε 

αυτό θα πρέπει να βρίσκονται σε θέση να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά 

πάνω στα οποία εκπαιδεύτηκαν, μεγιστοποιώντας τα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση και 

εκμηδενίζοντας, ουσιαστικά, το κόστος που δαπανήθηκε για την εκπαίδευσή τους.  

 

Μελετώντας τη σύγχρονη βιβλιογραφία, βρίσκουμε αρκετά παραδείγματα επιχειρήσεων 

οι οποίες επενδύουν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά και χρόνο για την εκπαίδευση και 

μετεκπαίδευση των υπαλλήλων τους. Οι  C.W. Read και B.H. Kleiner (1996) στο άρθρο τους 

“Which training methods are effective?” αναφέρουν τη Motorola, η οποία υιοθέτησε το 1996 

μία καμπάνια για τη δια βίου εκπαίδευση των υπαλλήλων της, εκπαιδεύοντας το προσωπικό 

της 40 ώρες ετησίως, στοχεύοντας στον τετραπλασιασμό των ωρών αυτών μέχρι το 2000 και 

δαπανώντας περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Και στη χώρα μας, όμως, φαίνονται 

να γίνονται αξιόλογες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Οι N. Glaveli και S. Kufidu 

(2005) παραθέτουν στο άρθρο τους μία συγκριτική μελέτη για τα αποτελέσματα από την 

αλλαγή στην εκπαίδευση σε τέσσερις Ελληνικές τράπεζες οδηγώντας και εκεί στο 

συμπέρασμα ότι οι τεχνολογικές αλλαγές, η ανάγκη για ποιότητα και ο ανταγωνισμός 

οδηγούν και τις ελληνικές επιχειρήσεις, και πιο συγκεκριμένα τις τράπεζες, να υιοθετήσουν 

πιο δυναμικές στρατηγικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού και να δώσουν έμφαση 

στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού τους (σχήμα 1). 

 

Σχήμα 1: Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον των Ελληνικών τραπεζών και το αντίκτυπό του στην 

εκπαίδευση και την ανάπτυξη των υπαλλήλων     

  
The changing Greek banking environment and their impact on employee training and development, Niki Glaveli 

and Stella Kufidu, “The old, the young and the restless” (2005) 
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Οι N. Glaveli και S. Kufidu (2005) αναφέρουν ότι η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των 

υπαλλήλων θεωρούνται σημαντικές καθώς αποτελούν ένα μέσο το οποίο θα βοηθήσει τις 

τράπεζες να ξεπεράσουν το κενό που υπάρχει στις ικανότητες και τις δεξιότητες των 

υπαλλήλων τους (Reeve, 1994), διατηρώντας τους τελευταίους ενημερωμένους και 

προσαρμόσιμους (Pollitt, 1999). Τα ευεργετικά αποτελέσματα της εκπαίδευσης αναμένονται 

στα επίπεδα των δεξιοτήτων, της γνώσης, των πολιτιστικών αλλαγών και των αλλαγών στους 

ρόλους, της στάση και της συμπεριφοράς εν ώρα εργασίας, της ομογενοποίησης και της 

μείωσης των εντάσεων και των ανασφαλειών, των κινήτρων, των δεσμεύσεων, των 

εργασιακών σχέσεων, της ικανοποίησης των πελατών και των συγκρούσεων στο εργασιακό 

περιβάλλον (Lingg, 1996; Weaver, 1996; Wilson, 1994). Τα παραπάνω αποτελέσματα 

θεωρούνται, σύμφωνα πάντα με τις N. Glaveli και S. Kufidu (2005), ιδιαίτερα κρίσιμα για 

την επιτυχία της οργανωσιακής αλλαγής. 

 

Όσον αφορά στη θεωρία της μάθησης, θεωρείται από τους  C.W. Read και B.H. Kleiner 

(1996) ότι έχει δύο σημαντικές εφαρμογές στην εκπαίδευση, καθώς σύμφωνα με έρευνες έχει 

αποδειχθεί ότι το άτομο μαθαίνει καλύτερα όταν έχει κάτι να περιμένει από τη διαδικασία 

αυτή, όπως είναι ανταμοιβή ή ενίσχυση. Η πρώτη εφαρμογή της θεωρίας της μάθησης στην 

εκπαίδευση, σύμφωνα με τους C.W. Read και B.H. Kleiner (1996), έχει να κάνει με το ότι η 

ενεργός συμμετοχή του ατόμου είναι απαραίτητη. Η μόρφωση δε λαμβάνει χώρα απλά επειδή 

παρουσιάζεται πληροφόρηση προς το μαθητή, αλλά επειδή ο τελευταίος πρέπει να κάνει κάτι 

για να την αποκτήσει (G.D. Mayo and P.H. Dubois, 1987). Αυτό το «κάτι», αναφέρουν οι 

C.W. Read και B.H. Kleiner (1996), μπορεί να είναι οτιδήποτε, από το να εξασκεί αυτό το 

οποίο μαθαίνει μέχρι το να κρατάει σημειώσεις ή να υποβάλει ερωτήσεις. Το κλειδί είναι να 

συμμετέχει ενεργά ο μαθητής στη διαδικασία της μάθησης. 

 

Η δεύτερη εφαρμογή της θεωρίας της μάθησης που βλέπουν οι C.W. Read και B.H. 

Kleiner (1996) στη διαδικασία της εκπαίδευσης είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι 

παρουσιάζουν όλο και μεγαλύτερη θέληση για μάθηση, αν αυτή συνοδεύεται από θετική 

ενδυνάμωση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι η 

εσωτερική ικανοποίηση που νιώθει κάποιος όταν μαθαίνει κάτι καινούργιο, δημιουργώντας 

έτσι την επιθυμία στο άτομο να αποκτήσει περισσότερη γνώση με τον ίδιο τρόπο. Άλλος 

τρόπος είναι η βελτίωση της απόδοσης του εργαζομένου η οποία προκύπτει όταν αυτός 

επιστρέφει στη δουλειά του ύστερα από την ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. 
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1.3. Μοντέλα Εκπαίδευσης 

 

Ο P. Bramley (2007), στο άρθρο του “Effective Training”, κάνει μία παρουσίαση των 

εκπαιδευτικών μοντέλων με σκοπό να εξεταστεί και να γίνει κατανοητή η διαφορά μεταξύ 

της εκπαίδευσης ενός ατόμου και της αλλαγής του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το άτομο 

μέσα στο εργασιακό του περιβάλλον. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης, σύμφωνα με 

τον P. Bramley (2007), βασίζεται σε ένα μοντέλο το οποίο έχει τις ρίζες του στην εκπαίδευση 

του ατόμου (σχήμα 2).  

 

Σχήμα 2: Μοντέλο εκπαίδευσης του ατόμου 

 

 
 
Individual Training Model, Peter Bramley, “Effective Training” (2007) 

 

Η εστίαση εδώ είναι στα άτομα και η διαδικασία τα ενθαρρύνει να μάθουν κάτι το οποίο 

θεωρείται χρήσιμο, αναμένοντας έπειτα από αυτά να βρουν χρήσεις για αυτή τη μάθηση. 

Αυτό αντηχεί τη διαδικασία της εκπαίδευσης στα σχολεία μας. Δεν είναι, εντούτοις, ένα 

πρότυπο το οποίο να αρμόζει σε πολλές μορφές εκπαίδευσης μέσα στους οργανισμούς. Στην 

προσπάθεια να αξιολογηθεί η εκπαίδευση με βάση αυτό το πρότυπο, τονίζει ο P. Bramley 

(2007), είναι συχνά πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν οι αλλαγές στην απόδοση της εργασίας. 

Με μερικές μορφές τεχνικής εκπαίδευσης, οι αλλαγές που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκειά 

της μπορούν να μεταφερθούν αρκετά εύκολα στον εργασιακό χώρο. Με άλλες, και 

περισσότερο με αυτές που σχετίζονται με την εποπτεία και τη διαχείριση της ανάπτυξης, οι 

αλλαγές που επιτυγχάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν απεικονίζονται απαραίτητα 

στις αλλαγές στην απόδοση της εργασίας.  
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Όπως οι Katz και Kahn (1978) επισημαίνουν, και όπως ο P. Bramley (2007) αναφέρει στο 

άρθρο του, οι προσπάθειες για να αλλάξουν τα μέρη των οργανισμών μέσω της αλλαγής των 

ατόμων έχουν «μια μακροχρόνια ιστορία θεωρητικής ανεπάρκειας και πρακτικής αποτυχίας». 

Η λογική αυτής της προσέγγισης είναι ότι επειδή οι οργανισμοί αποτελούνται από άτομα, 

πρέπει να είναι εφικτό να αλλάξει ο οργανισμός με την αλλαγή των μελών. Αυτό είναι, 

εντούτοις, μία μεγάλη απλοποίηση της οργανωσιακής πραγματικότητας. Ένας οργανισμός θα 

έχει στόχους, προτεραιότητες και πολιτικές. Θα έχει επίσης μια δομή και αποδεκτούς τρόπους 

για να εκτελούνται οι διάφορες διαδικασίες του. Όλοι αυτοί οι περιστασιακοί παράγοντες, οι 

οποίοι όπως αναφέρει ο P. Bramley (2007) δεν είναι εύκολο να αλλάξουν,  θα έχουν κάποια 

επίδραση στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των μελών του οργανισμού στα πλαίσια της 

εργασίας τους. 

 

Σύμφωνα πάντα με τον P. Bramley (2007), προκειμένου να ερευνηθεί αυτό περαιτέρω θα 

πρέπει να θεωρήσουμε το πλαίσιο εργασίας. Αυτό μπορεί να παρουσιάζεται ως 

αλληλεπίδραση μεταξύ της κατάστασης εργασίας και των ανθρώπων σε αυτή. Εάν αυτή η 

αλληλεπίδραση δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο θα μπορούσε να είναι, τότε θα μπορούσε 

να ειπωθεί ότι η κατάσταση εργασίας βρίσκεται πάνω από τους ανθρώπους και η εκπαίδευση 

να θεωρηθεί ως τρόπος για τη βελτίωση των πραγμάτων. Αυτό, όμως, θα είναι επιτυχές μόνο 

εάν οι άνθρωποι είναι αρκετά αυτόνομοι ώστε να αλλάξουν την αλληλεπίδραση και την 

κατάσταση εργασίας.  

 

 Κάποιοι άλλοι παράγοντες, όπως αναφέρει και πάλι ο  P. Bramley (2007) στο άρθρο του, 

μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση και να έχουν πολύ μεγαλύτερο έλεγχο της απόδοσης 

της εργασίας. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι η δομή του οργανισμού (ποιος δίνει 

αναφορά σε ποιον), το κλίμα (σε ποιο πνεύμα οι άνθρωποι συνδέονται ο ένας με τον άλλον) 

και το εάν η καλή απόδοση ανταμείβεται πραγματικά (σχήμα 3). Μπορεί να είναι απαραίτητο 

να μεταβληθούν μερικοί από αυτούς προκειμένου να εκπαιδευτούν τα άτομα. Πρέπει επίσης 

να σημειωθεί, επισημαίνει ο P. Bramley (2007), ότι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό να 

αλλάξουν τους ανθρώπους με την επιλογή άλλων ώστε να πληρωθούν θέσεις-κλειδιά παρά να 

εκπαιδευτούν οι άνθρωποι που κατέχουν ήδη τη θέση. 
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Σχήμα 3: Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της εργασίας  

 

    
 

Peter Bramley, “Effective Training” (2007) 

 

Λαμβάνοντας την εκπαίδευση ως μια διαδικασία η οποία στοχεύει στο να αλλάξει την 

απόδοση στο πλαίσιο εργασίας, οδηγεί, σύμφωνα με τον P. Bramley (2007), σε ένα μοντέλο 

το οποίο βασίζεται περισσότερο στην αποτελεσματικότητα παρά στην εκπαίδευση αυτή 

καθαυτή (σχήμα 4). Στον καθορισμό των απαραίτητων πόρων, εξετάζονται οι πτυχές της 

κατάστασης της εργασίας και όχι οι δεξιότητες των ανθρώπων, καθώς οι αλλαγές των 

πρώτων μπορεί να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς εκπαίδευση. Εάν η εκπαίδευση 

θεωρείται απαραίτητη, τότε η μάθηση θα ελέγχεται από τις αλλαγές στην απόδοση της 

εργασίας και όχι, όπως συμβαίνει συνήθως με το μοντέλο που παρουσιάστηκε στο σχήμα 2, 

από τις αλλαγές που μετρώνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 

Σχήμα 4: Το μοντέλο της αυξημένης αποτελεσματικότητας 

 

 
 

Increased Effectiveness Model, Peter Bramley, “Effective Training” (2007) 
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1.4. Ο Ρόλος του Τμήματος Εκπαίδευσης ως Ηγέτης Αλλαγών 

 

Τα τελευταία 20 χρόνια και πλέον, σύμφωνα με τον P. Bramley (2007), το ποσοστό 

αλλαγής είναι τόσο μεγάλο που πολλοί οργανισμοί έπρεπε να αντιδράσουν σε εξωτερική 

αλλαγή παρά να φέρουν εις πέρας προγραμματισμένη εσωτερική αλλαγή. Οι αλλαγές στη 

λειτουργία, στις διαδικασίες ή/ και στις εργασίες και στο σχέδιο εξοπλισμού έχουν 

επιπτώσεις στην εκπαίδευση αλλά  και στην επιλογή. Τα τελευταία χρόνια, ίσως λόγω των 

υψηλών επιπέδων ανεργίας, έχει δοθεί λιγότερη έμφαση στην επιλογή και περισσότερη στην 

εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση. Αυτό έχει οδηγήσει σε αυξανόμενο φόρτο εργασίας για τα 

τμήματα εκπαίδευσης και σε μερικούς οργανισμούς στην πεποίθηση ότι όλες οι αλλαγές 

μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της εκπαίδευσης. Εάν η εκπαίδευση πρόκειται να είναι 

μέρος μιας προγραμματισμένης αλλαγής στη στρατηγική παρά μια αντίδραση στην 

επιβληθείσα αλλαγή, ο ρόλος του διευθυντή εκπαίδευσης γίνεται πολύ πιο ευρύς καθώς 

ουσιαστικά επιτελεί το ρόλο του εσωτερικού συμβούλου πάνω σε θέματα οργανωσιακής 

αλλαγής και ανάπτυξης, καθώς επίσης και τον παραδοσιακότερο ρόλο. Ο Bramley (2007) 

τονίζει ότι δεν είναι όλοι οι διευθυντές εκπαίδευσης πρόθυμοι να αναλάβουν το ρόλο, καθώς 

οι δεξιότητες που εμπλέκονται είναι πολύ διαφορετικές για αυτούς που σχετίζονται 

παραδοσιακά με την εκπαίδευση. 

  

 Ο Wellens (1979), σύμφωνα και πάλι με τον Bramley (2007), αναφέρει τι θεωρεί ότι 

περιλαμβάνεται στο ρόλο του εκπαιδευτή στη δεκαετία του '80 και το αποκαλεί ως «ευρεία 

άποψη της εκπαίδευσης». Υποστηρίζει ότι υπάρχει μια βασική διαφορά στους στόχους 

ανάμεσα στη λειτουργία της εκπαίδευσης και σε αυτή του προσωπικού. Το προσωπικό τείνει 

να θεωρεί τη διαχείριση ως διοίκηση των συστημάτων, που είναι οι επίσημες διαδικασίες, οι 

συμφωνίες, τα βιβλία των κανονισμών, η καταγραφή αρχείων και άλλα παρόμοια. Η 

εκπαίδευση, από την άλλη, τείνει να λειτουργεί μέσω των επεμβάσεων σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις και αποτελεί περισσότερο μια αναπτυξιακή παρά μια ρυθμιστική δραστηριότητα. 

Το προσωπικό θεωρείται ως μία λειτουργία για τον έλεγχο του καθεστώτος και μια μορφή 

διαχείρισης της συντήρησης, ενώ η εκπαίδευση θεωρείται ως όργανο καινοτομίας και ηγέτης 

των αλλαγών. 
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Ο Bramley (2007) παραθέτει στο άρθρο του την αναφορά των Lippitt και Nadler (1979) 

στην αμερικανική θεωρία του ρόλου της αλλαγής. Οι τελευταίοι προτείνουν τρεις ρόλους για 

το τμήμα εκπαίδευσης: 

1. Του ειδικού στην εκπαίδευση και του καθοδηγητή   

2. Του διαχειριστή των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης   

3. Του συνεισφέροντα στην επίλυση των οργανωσιακών προβλημάτων  

 

Οι Lippitt και Nadler (1979), σύμφωνα πάντα με την άποψη του Bramley (2007), 

καθορίζουν την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού ως «την ικανότητά του να επιζεί, να 

διατηρείται, να προσαρμόζεται και να αναπτύσσεται προς την κατεύθυνση των στόχων του». 

Δεδομένου ότι βλέπουν την αποτελεσματική εκπαίδευση ως παροχή βοήθειας προς τους 

ανθρώπους για «να μάθουν πώς να μαθαίνουν», ο παραλληλισμός είναι προφανής. Από τη 

στιγμή που η διοίκηση θα αναγνωρίσει ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για 

την επίλυση των προβλημάτων, τότε το τμήμα εκπαίδευσης θα μπορέσει να βοηθήσει τον 

οργανισμό να μάθει πώς να μαθαίνει. 

 

Ο Bramley (2007) αναφέρει τους τρόπους με τους οποίους ο διευθυντής εκπαίδευσης 

μπορεί να αναπτύξει δραστηριότητες εσωτερικού συμβούλου (Lippitt and Nadler, 1979): 

 Παρέχει έμπειρες συμβουλές στη διοίκηση, συνήθως για την αξία που θα αποδώσει 

στον οργανισμό ένα ιδιαίτερο είδος εκπαίδευσης 

 Πείθει τη διοίκηση ως προς μια κατάλληλη προσέγγιση, π.χ. μέχρι ποιο σημείο οι 

αλλαγές στη δομή και τις διαδικασίες θα είναι απαραίτητες ώστε να υποστηρίξουν την 

εκπαίδευση 

 Παρέχει στη διοίκηση εναλλακτικές λύσεις προς εξέταση   

 Χρησιμεύει ως καταλύτης της διοίκησης για την επίλυση των προβλημάτων. 

 

Οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία ή την αποτυχία του διευθυντή εκπαίδευσης στην 

πραγματοποίηση αυτών των ρόλων θεωρούνται από τον Bramley (2007) ότι είναι η θέση του 

στην οργάνωση, η δυνατότητά του να επηρεάσει τη διοίκηση και οι προηγούμενες επιτυχίες 

και αποτυχίες του στην παροχή βοήθειας για την επίλυση ενός προβλήματος. Αυτό φέρνει και 

πάλι στην επιφάνεια το ερώτημα εάν οι εκπαιδευτές έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και τη 

δύναμη που απαιτείται ώστε να λειτουργήσουν ως εσωτερικοί σύμβουλοι για τον οργανισμό.  
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Ο Bramley (2007), συνεχίζοντας την έρευνά του για την αλλαγή και το ρόλο της 

εκπαίδευσης στα πλαίσια αυτής, παραθέτει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από μία μελέτη 

των Pettigrew, Jones και Reason (1982) σχετικά με την εργασία των εκπαιδευτών στη χημική 

βιομηχανία. Η μελέτη άρχισε με την υπόθεση ότι ο ρόλος μεταβαλλόταν από τη διαχείριση 

και τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών μαθημάτων σε περισσότερο συμβουλευτικές 

δραστηριότητες. Έτσι, η συμπεριφορά θα μπορούσε να διαιρεθεί κατά προσέγγιση σε πέντε 

προοπτικές: τον πάροχο εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τον παθητικό προμηθευτή, το διευθυντή 

εκπαίδευσης, τον ηγέτη των αλλαγών και το ρόλο που βρίσκεται στη διαδικασία μετάβασης 

από τον προμηθευτή στον ηγέτη των αλλαγών. Οι πέντε αυτές προοπτικές αναλύονται στο 

άρθρο του Bramley (2007) όπως παρακάτω: 

  

• Ο προμηθευτής προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες τα συστήματα που είναι 

πρωτίστως προσανατολισμένα στη συντήρηση και τη βελτίωση της απόδοσης του 

οργανισμού παρά στην αλλαγή του οργανισμού με κάθε είδους σημαντικούς τρόπους. 

Ο ρόλος είναι αρκετά σταθερός μέσα στον οργανισμό και έχει ιδιαίτερη νομιμότητα.  

• Ο παθητικός προμηθευτής είναι παρόμοιος με τον προμηθευτή αλλά είναι πιθανότερο 

να περιμένει τους ανθρώπους να έρθουν σε αυτόν για βοήθεια. Δεν είναι ενήμερος 

σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στους 

πιθανούς πελάτες, να αναπτύξει πολιτική υποστήριξη ή να διαμορφώσει στρατηγικές 

επιρροής.  

• Οι διευθυντές εκπαίδευσης ενδιαφέρονται πρώτιστα για την επίβλεψη του  

προσωπικού που καταλαμβάνει τις χαμηλότερες διοικητικές βαθμίδες και την 

ανάπτυξη και τη συντήρηση της λειτουργίας της εκπαίδευσης. Συχνά  ασχολείται με 

την ανάγκη να αναπτυχθεί μια θέση ισχύος μέσω γραπτών πολιτικών εκπαίδευσης ή 

μέσω διασυνδέσεων με τα ανώτερα στελέχη.    

• Οι ηγέτες αλλαγής ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του οργανισμού και την αλλαγή 

της κουλτούρας του οργανισμού. Ο ρόλος είναι σύνθετος και εκείνοι που τον 

κατέχουν εργάζονται βάσει υψηλών προσωπικών αποδοχών καθώς ο βαθμός 

νομιμότητας είναι μικρός. 

 

Ο Bramley (2007) αναφέρει ότι η πιο ενδιαφέρουσα προοπτική είναι πιθανότατα αυτή 

των εκπαιδευτών που βρίσκονται στη φάση της μετάβασης από το ρόλο του προμηθευτή σε 

αυτόν του ηγέτη της αλλαγής. Δεδομένου ότι ο εκπαιδευτής καταλαμβάνει συχνά μία 
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ουδέτερη θέση στον οργανισμό, είναι σε θέση να αναπτύξει μια θεώρηση των προβλημάτων 

του οργανισμού η οποία να είναι διαφορετική από εκείνη των διευθυντών γραμμής. 

Εντούτοις, η προσπάθεια αλλαγής του ρόλου από αυτή τη θέση εμπεριέχει προβλήματα και  

κινδύνους. 

 

Οι απόψεις που έχουν εκφραστεί στα γραπτά του Wellens (1979), των Lippitt και Nadler 

(1979)και των Pettigrew, Jones και Reason (1982) συνοψίζονται από τον Bramley (2007) 

όπως παρουσιάζεται παρακάτω, προκειμένου να γίνει η αντιπαραβολή ανάμεσα σε αυτό που 

έκαναν τα παραδοσιακά τμήματα εκπαίδευσης των οργανισμών και σε αυτό που απαιτείται 

να κάνουν ως ηγέτες αλλαγής: 

 

 Παραδοσιακός ρόλος. Ασχολείται με την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών του 

ατόμου και την ανάπτυξη και διεξαγωγή των εκπαιδευτικών μαθημάτων. 

Ανταποκρίνεται στα αιτήματα και προσανατολίζεται πρώτα προς τη συντήρηση και τη 

βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού. Πρόκειται για έναν αρκετά σταθερό σε 

λειτουργία ρόλο. 

 Ηγέτης αλλαγής/ δυναμικός ρόλος. Ασχολείται με την παροχή συμβουλών στο άτομο 

αλλά και στην ομάδα και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την ομάδα. 

Είναι καταλύτης και συντονιστής των ομάδων εργασίας της διοίκησης και των 

ομάδων επίλυσης προβλημάτων. Συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής του 

ανθρώπινου δυναμικού και ασχολείται με την αλλαγή της κουλτούρας του 

οργανισμού. Πρόκειται για ένα ρόλο ασαφή και σύνθετο. 

 

Ο δεύτερος ρόλος προϋποθέτει από το διευθυντή εκπαίδευσης να ασχολείται περισσότερο 

με τη χάραξη πολιτικής και κατά συνέπεια, με τους στόχους του οργανισμού. Προκειμένου να 

εκτελεσθεί αυτός ο ρόλος επιτυχώς, τονίζει ο Bramley (2007), ο διευθυντής εκπαίδευσης θα 

πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την απόκτηση των πόρων για να παρέχει τις υπηρεσίες, την 

άσκηση επιρροής, την οικοδόμηση γερών σχέσεων, την προστασία της ακεραιότητας και της 

θέσης και το συντονισμό των δραστηριοτήτων με άλλους ρόλους, δραστηριότητες ή 

οργανισμούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

Οι Glaveli και Kufidu (2005) αναφέρουν στο άρθρο τους “The old, the young and the 

restless” τα τέσσερα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα οποία και θα αναλυθούν 

παρακάτω στο παρόν κεφάλαιο. Το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση των εκπαιδευτικών 

αναγκών, η οποία αποτελεί την αφετηρία και πρέπει να διεξάγεται σε ετήσια βάση σε 

συνεργασία με τα διάφορα τμήματα γραμμής και υποστήριξης σε μια επιχείρηση. 

 
Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο σχεδιασμού που περιλαμβάνει τη δημιουργία της 

δραστηριότητας της εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο οργανισμός 

διατυπώνει και εφαρμόζει ένα λεπτομερές σχέδιο εκπαίδευσης το οποίο αναφέρεται στους 

στόχους της εκπαίδευσης και το περιεχόμενο αυτής, στο προσωπικό που υπόκειται στην 

εκπαίδευση, στους σχετικούς πόρους, στις μεθοδολογικές επιλογές, στα μέσα που θα 

χρησιμοποιηθούν για την παράδοση της εκπαίδευσης, στη συγκέντρωση ή την αποκέντρωση 

της δραστηριότητας και στους συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα.  

 

Το τρίτο στάδιο αποτελεί την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και 

αναφέρεται στην κατανόηση του υποβάθρου των συμμετεχόντων και των χαρακτηριστικών 

τους, στη στενή παρατήρηση της συμπεριφορά του εισηγητή της εκπαίδευσης και στη 

μέτρηση του επιπέδου αντίληψης και της ικανοποίησης των συμμετεχόντων.  

 

Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης είναι η τελική φάση. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί 

ότι η εκπαιδευτική δραστηριότητα κατευθύνεται προς τους στόχους που έχουν τεθεί. Η φάση 

της αξιολόγησης μετρά κυρίως την ικανοποίηση των συμμετεχόντων σε σχέση με το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
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2.1. Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών 

2.1.1. Αναγνώριση Εκπαιδευτικών Αναγκών 

 

Σύμφωνα με τον Bramley (2007), οποιοδήποτε πρότυπο της εκπαίδευσης και αν 

χρησιμοποιείται, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός και η ανάλυση των εκπαιδευτικών 

αναγκών. Η λογική αυτού είναι αρκετά απλή: προκειμένου να αναπτυχθούν οι πόροι της 

εκπαίδευσης αποτελεσματικά είναι απαραίτητο πρώτα να καθοριστεί η τοποθεσία, το πεδίο 

και το μέγεθος της εκπαιδευτικής ανάγκης. Εντούτοις, στην πράξη είναι δύσκολο καθώς 

υπάρχει πολύ λίγη θεωρία η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στη διάθεση των 

προτεραιοτήτων. Κατά συνέπεια, αναφέρει ο Bramley (2007), η ανάλυση της εκπαίδευσης 

διεξάγεται συνήθως σε περιοδική και προγραμματισμένη βάση και δε λειτουργεί ως συνεχής 

πηγή πληροφοριών συσχετισμένη με άλλες λειτουργίες μέσα στον οργανισμό. 

 

Το μεγαλύτερο σε επίδραση κείμενο σχετικά με την ανάλυση των εκπαιδευτικών 

αναγκών, σύμφωνα πάντα με τον Bramley (2007), είναι αυτό των McGehee και Thayer 

(1961), οι οποίοι προτείνουν την ανάλυση σε τρία επίπεδα: του οργανισμού, της εργασίας και 

του ατόμου. 

 Ανάλυση στο επίπεδο του οργανισμού 

Χρησιμοποιείται για να καθορίσει πού πρέπει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εκπαίδευση. Η 

έμφαση δίνεται στο σύνολο του οργανισμού και η ανάλυση θα εξετάσει πράγματα όπως είναι 

οι οργανωσιακοί στόχοι, οι διαθέσιμες δεξιότητες, οι δείκτες της αποτελεσματικότητας και το 

κλίμα που επικρατεί στην επιχείρηση.  

 Ανάλυση στο επίπεδο της εργασίας  

Περιλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων για μια συγκεκριμένη εργασία ή μια ομάδα 

εργασιών. Η ανάλυση θα καθορίσει ποια πρότυπα απαιτούνται και ποια γνώση, δεξιότητες 

και τοποθετήσεις χρειάζονται προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα πρότυπα.   

 Ανάλυση στο επίπεδο του ατόμου 

Η έμφαση εδώ δίνεται στο κατά πόσον ένας συγκεκριμένος υπάλληλος πραγματοποιεί τα 

διάφορα καθήκοντα τα οποία είναι απαραίτητα για την επιτυχή απόδοση.  

 

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα τρία αυτά επίπεδα αναγνώρισης και ανάλυσης των 

εκπαιδευτικών αναγκών όπως αυτά παρουσιάζονται στο άρθρο του Bramley (2007).  
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Ανάλυση στο επίπεδο του οργανισμού 

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη είναι ένα υποσύστημα του οργανισμού και έχουν τις δικές 

τους εισαγωγές από τον οργανισμό και τη δική τους συνεισφορά στον οργανισμό. Εάν αυτή η 

αλληλεπίδραση μπορεί να οδηγήσει στην αυξανόμενη οργανωσιακή αποτελεσματικότητα, 

τότε είναι σαφές ότι οι προτεραιότητες για τις εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να αφορούν 

στους οργανωσιακούς στόχους. Αυτό υπονοεί ότι το σχέδιο εκπαίδευσης πρέπει να είναι πολύ 

σχετικό με αυτούς τους στόχους. Οι περισσότεροι διευθυντές θεωρούν ότι οι στόχοι της 

εκπαίδευσης πρέπει να προσαρμόζονται στο άτομο παρά στις εταιρικές ανάγκες. Ο Hussey 

(1985) υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι μόνο για το άτομο, με την ελπίδα ότι 

μπορεί να ωφελήσει και τον οργανισμό, αλλά προς όφελος του οργανισμού, δεδομένου ότι 

αυτό θα ωφελήσει και τα άτομα που εργάζονται σε αυτόν. Κατά συνέπεια, οι στόχοι της 

εκπαίδευσης, και κυρίως αυτοί που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της διοίκησης, πρέπει 

να αναθεωρούνται τακτικά από την ανώτατη διοίκηση και  ιδιαίτερα όποτε προγραμματίζεται 

μια αλλαγή στην κατεύθυνση ή στην έμφαση.  

 
Οι McGehee και Thayer (1961), συνεχίζει ο Bramley (2007), προτείνουν διάφορες πηγές 

στοιχείων για να υποστηρίξουν την ανάλυση των αναγκών στο επίπεδο της οργάνωσης:  

• Οι οργανωτικοί σκοποί και οι στόχοι θα παράσχουν τους στόχους για τις διάφορες 

λειτουργίες μέσα στον οργανισμό. Μερικοί από αυτούς θα υπονοήσουν αλλαγές στα 

πρότυπα της απόδοσης και θα μπορέσουν να έχουν εφαρμογές στην εκπαίδευση.  

• Το σχέδιο του εργατικού δυναμικού θα προβλέψει τα χάσματα που προκαλούνται από 

τις συνταξιοδοτήσεις, τις προαγωγές και τις αποχωρήσεις. Αυτό παρέχει μια 

δημογραφική βάση για την αναγνώριση της εκπαίδευσης και της επιλογής η οποία 

απαιτείται για την κάλυψη των κενών. 

• Η βάση δεξιοτήτων είναι ένας κατάλογος της γνώσης και των δεξιοτήτων που 

υπάρχουν μέσα στην οργάνωση. Η συντήρηση αυτής της βάσης είναι σε θέση να 

καταδείξει τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι επίσης δυνατό να προβλέψει μερικές από 

τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν στο μέλλον και που δεν είναι, αυτή τη στιγμή, 

διαθέσιμες.  

• Οι δείκτες του κλίματος που επικρατεί στην επιχείρηση, όπως είναι οι αποχωρήσεις, η 

συστηματική αποχή από την εργασία, η βραχυπρόθεσμη ασθένεια, οι έρευνες 

συμπεριφοράς, οι διαμαρτυρίες και οι απεργίες θα καταδείξουν μερικές φορές τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες όπως και την ανάγκη να αλλαχθούν μερικές πλευρές της 

κατάστασης της εργασίας.  
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• Δείκτες αποδοτικότητας όπως οι δαπάνες της εργασίας και των υλικών, η ποιότητα 

του προϊόντος, η χρήση του εξοπλισμού, το κόστος της διανομής, τα απόβλητα, ο 

χρόνος διακοπής, οι καθυστερημένες παραδόσεις, οι επισκευές ή οι καταγγελίες των 

πελατών μπορούν να δείξουν ένα έλλειμμα στην απόδοση που μπορεί να είναι εφικτό 

να βελτιωθεί με την εκπαίδευση.  

• Τα αιτήματα της διοίκησης πρώτης γραμμής ή οι έρευνες για τις απόψεις της 

χρησιμοποιούνται συχνά για να κατασκευαστεί το σχέδιο εκπαίδευσης.    

• Υπάρχει επίσης συχνά μια εφαρμογή της εκπαίδευσης όταν εισάγονται νέα 

συστήματα ή νέοι εξοπλισμοί.   

 

Η σημαντική πλευρά όλου αυτού είναι να επιτευχθεί η πρόσβαση του οργανωσιακού 

πλαισίου στο υποσύστημα εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι, 

σύμφωνα πάντα με τον Bramley (2007), η επικοινωνία σε τακτική βάση με τους διευθυντές 

όσον αφορά στο πώς αντιλαμβάνονται την αποτελεσματικότητα. Η μέθοδος είναι βασισμένη 

στην ανάλυση κρίσιμων καταστάσεων και η διαδικασία είναι η ακόλουθη:   

 

o Αρχικά, πρέπει να τεθεί ως στόχος μια συγκεκριμένη λειτουργία μέσα στον οργανισμό 

και να κανονιστούν συνεντεύξεις με το αντιπροσωπευτικό δείγμα των διευθυντών 

πρώτης γραμμής και των προϊσταμένων.  

o Στη συνέχεια, θα πρέπει να συζητηθούν οι πτυχές της αποτελεσματικότητας του 

οργανισμού με κάθε μέλος του δείγματος. Στη συζήτηση αυτή θα πρέπει να 

αναλυθούν συγκεκριμένα γεγονότα και καταστάσεις που πήγαν καλά ή άσχημα και 

ποια κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν ώστε να χαρακτηριστούν τα γεγονότα αυτά ως 

«καλά» ή «άσχημα». Στη φάση αυτή θα πρέπει επίσης να κατηγοριοποιηθούν και οι 

διάφοροι τύποι της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. 

o Ως αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης έρχεται η προσπάθεια κατανόησης των βασικών 

αποτελεσμάτων και των προτεραιοτήτων που έχει ο κάθε διευθυντής ή προϊστάμενος. 

o Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον η παροχή της παρούσας εκπαίδευσης 

συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα όπως αυτή ορίζεται με βάση τα αποτελέσματα 

και τις προτεραιότητες ή αν θα μπορούσε κάποια άλλης μορφής εκπαίδευση να 

βοηθήσει περισσότερο.  

o Τέλος, η ολοκλήρωση των ιδεών που παράγονται σε αυτές τις συζητήσεις πρέπει να 

δώσει μια σαφή άποψη σχετικά με τις μορφές εκπαίδευσης και ανάπτυξης που είναι 
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σε θέση να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα. Αυτό θα πρέπει να 

ανατροφοδοτηθεί στα ανώτερα στελέχη, τα οποία με τη σειρά τους θα πρέπει να 

δεσμευτούν για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και την αλλαγή των πρακτικών 

εκείνων που συνδέονται με χαμηλή αποτελεσματικότητα. 

 
Ανάλυση στο επίπεδο της εργασίας  

Στο επίπεδο της ανάλυσης της εργασίας, συνεχίζει ο Bramley (2007), είναι απαραίτητο 

να ανακαλυφθούν τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου να γίνει η εργασία, 

πώς πρέπει να εκτελεστούν και έτσι ποιες ανάγκες υπάρχουν για εκπαίδευση προκειμένου 

αυτά τα καθήκοντα να εκτελεστούν επιτυχώς. Οι McGehee και Thayer (1961) προσφέρουν 

διάφορες τεχνικές για μια τέτοια ανάλυση: 

 

• Οι περιγραφές εργασίας θα δώσουν μια περίληψη της εργασίας και θα απαριθμήσουν 

τα χαρακτηριστικά καθήκοντα και τις ευθύνες. Για μερικές εργασίες αυτά θα 

μεταβάλλονται κάθε χρόνο ως ανταπόκριση στις νέες προτεραιότητες που τίθενται.  

• Οι προδιαγραφές εργασίας είναι πιο λεπτομερείς από τις περιγραφές εργασίας και θα 

μπορούσαν να δώσουν έναν πλήρη κατάλογο των στόχων. Μπορούν επίσης να 

συμπεριλάβουν τα πρότυπα με βάση τα οποία η απόδοση σε σημαντικά καθήκοντα 

κρίνεται ικανοποιητική. 

• Τα πρότυπα απόδοσης διατυπώνονται συνήθως ως στόχοι για την εργασία ή ως 

πρότυπα με βάση τα οποία θα κριθούν οι στόχοι. 

• Η διαδικασία του να κάνει κανείς την εργασία είναι πολύ αποτελεσματική για 

συγκεκριμένους στόχους, αλλά έχει προφανείς περιορισμούς στις εργασίες όπου 

υπάρχουν μακροχρόνια κενά μεταξύ της απόδοσης και των αποτελεσμάτων. 

• Η παρατήρηση της εργασίας ή η δειγματοληψία εργασίας μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί ώστε να εξεταστούν λεπτομερώς συγκεκριμένα μέρη της εργασίας.   

 

Όταν τα επιμορφωτικά προγράμματα υπάρχουν ήδη, είναι δυνατό να υπολογιστεί η 

σχετικότητα που υπάρχει ανάμεσα στα διάφορα θέματα που καλύπτονται και την επιτυχή 

απόδοση της εργασίας. Ο Bramley (2007) περιγράφει τη μέθοδο των Ford και Wroten (1984) 

με βάση την οποία εξετάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μιας θέσης εργασίας με τον 

υπολογισμό των αναλογιών του περιεχομένου προς την ισχύ. Ο Goldstein (1986) έχει 

προτείνει μια εναλλακτική μέθοδο συσχέτισης των πληροφοριών ανάλυσης εργασίας με το 

χρονικό διάστημα που αφιερώνεται στα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Οι 



  
         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 27 
 

Faley και Sandstrom (1985) περιγράφουν μια μέθοδο αξιολόγησης της σχετικότητας του 

περιεχομένου ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με τη χρησιμοποίηση του ερωτηματολογίου 

ανάλυσης θέσης (Position Analysis Questionnaire – PAQ). Οι αναλυτές του εκπαιδευτικού 

προγράμματος χρησιμοποίησαν το ερωτηματολόγιο ανάλυσης θέσης για να αναλύσουν το 

πρόγραμμα σαν να επρόκειτο για την εργασία. Οι κάτοχοι μιας θέσης χρησιμοποίησαν επίσης 

το ερωτηματολόγιο ανάλυσης θέσης  για να αναλύσουν την ίδια εργασία. Το σχεδιάγραμμα 

της σύγκρισης προσδιόρισε εκείνες τις περιοχές που το πρόγραμμα είχε είτε υπερεκτιμήσει 

είτε υποτιμήσει. 

 

Και οι τρεις μέθοδοι έχουν τη δύναμη να καθορίσουν την ανάγκη εκπαίδευσης σε όρους 

απόδοσης εργασίας. Κατά την εμπειρία του αρθρογράφου, P. Bramley (2007), οι εκπαιδευτές 

έχουν μια τάση να επικεντρώνονται σε αυτό που απολαμβάνουν να διδάσκουν (ή σε αυτό που 

θεωρούν ότι οι εκπαιδευόμενοι θα απολαύσουν να μάθουν) και το περιεχόμενο της 

εκπαίδευσης μπορεί να παρασυρθεί μακριά από την απαίτηση της εργασίας.  

 

Ανάλυση στο επίπεδο του ατόμου 

Στο επίπεδο αυτό, η πρόθεση είναι να αξιολογηθούν τα επίπεδα απόδοσης ενάντια σε 

αυτά που απαιτούνται στην εργασία. Θεωρητικά, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί έπειτα 

να σχεδιαστεί για κάθε άτομο χωριστά ώστε να κλείσει το χάσμα μεταξύ του παρόντος και 

επιθυμητού επιπέδου της απόδοσης. Οι McGehee και Thayer (1961) προσφέρουν ένα μακρύ 

κατάλογο τεχνικών με βάση τον οποίο μπορούν να προσδιοριστούν οι μεμονωμένες ανάγκες 

για εκπαίδευση. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:  

 

• Αξιολόγηση της απόδοσης, η οποία προσδιορίζει τις αδυναμίες και τις περιοχές προς 

βελτίωση όπως επίσης και τις δυνάμεις.  

• Παρατήρηση και δειγματοληψία εργασίας ή δοκιμή της γνώσης και των δεξιοτήτων 

που απαιτούνται μέσα στην εργασία.   

• Συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια. 

• Επινοημένες καταστάσεις όπως τα παιχνίδια ρόλων, οι μελέτες περιπτώσεων και τα 

επιχειρησιακά παιχνίδια.  

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς υπάρχει διαφορά ανάμεσα 

σε μια απόκλιση στην απόδοση η οποία οφείλεται σε έλλειψη ικανότητας και στην απόκλιση 
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που οφείλεται σε έλλειψη προτίμησης ή ενδιαφέροντος για ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Είναι επίσης άξιο να σημειωθεί, αναφέρει ο Bramley (2007), ότι μια ανεπάρκεια 

στην απόδοση δεν υπονοεί απαραιτήτως ανάγκη για εκπαίδευση. Παραδείγματος χάριν, οι 

Mager και Pipe (1970) συστήνουν τον αλγόριθμο στο σχήμα 5, το οποίο πρέπει να 

υπενθυμίσει ότι παράγοντες της εργασίας όπως το κλίμα και τα συστήματα δομών και 

ανταμοιβών μπορούν να είναι ισχυρότεροι ελεγκτές της συμπεριφοράς της εργασίας από τις 

δυνατότητες των ατόμων να κάνουν την εργασία. 

 

Σχήμα 5: Ανεπάρκεια στην εργασία = Πρόβλημα στην εκπαίδευση; 

 

 
 
Performance Deficiency = Training Problem?, Peter Bramley, “Effective Training” (2007) 
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Ολοκλήρωση των τριών επιπέδων ανάλυσης  

Οι αναλύσεις αναγκών της εκπαίδευσης συχνά επικεντρώνονται στο επίπεδο ανάλυσης 

του ατόμου και παραμελούν τις συνδέσεις με τους οργανωσιακούς στόχους που είναι 

απαραίτητοι για να εξασφαλίσουν ότι η εκπαίδευση είναι αποτελεσματική στην προώθηση 

του σκοπού της επιχείρησης. Ένας τρόπος ώστε να αποφευχθεί αυτό είναι να 

πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις με έναν διαδοχικό τρόπο όπως προτείνεται στο σχήμα 6, 

όπως αυτό προσαρμόζεται από τους Vinton, Clark και Sebolt (1983) και παρουσιάζεται στο 

άρθρο του Bramley (2007). 

 

Σχήμα 6: Μοντέλο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών 

 

 
Training Needs Assessment Model, Peter Bramley, “Effective Training” (2007) 

  

2.1.2. Συλλογή Στοιχείων Σχετικά με την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών 

στο Επίπεδο του Ατόμου  

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές μορφές 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών στο επίπεδο του ατόμου: τα ερωτηματολόγια, οι 

προσωπικές συνεντεύξεις, οι ομάδες εστίασης και η παρατήρηση εν ώρα εργασίας, όπως 



  
         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 30 
 

αυτές περιγράφονται στη σειρά άρθρων του Samuel B. McClelland (1994). Στο σημείο αυτό, 

θα αναλυθούν αυτές οι μορφές και θα αναφερθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 

τους.  

 

Ερωτηματολόγια  

Τα ερωτηματολόγια αποτελούν κοινά ερευνητικά εργαλεία στο επάγγελμα της ανάπτυξης 

του ανθρώπινου δυναμικού – ιδιαίτερα  όταν χρησιμοποιείται ως τμήμα της συστηματικής 

προσέγγισης στον προσδιορισμό και την ανάλυση των αναγκών του οργανισμού σε 

εκπαίδευση και ανάπτυξη (Rummler, 1987). Παρέχουν έναν οικονομικό και αξιόπιστο τρόπο 

για την ανατροφοδότηση που μπορεί να είναι ποιοτική καθώς επίσης και ποσοτική (Preskill, 

1991). Μια έρευνα ή ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να παρέχει τα ακριβή και σχετικά στοιχεία 

μέσω προσεκτικού σχεδιασμού, δοκιμασίας και λεπτομερούς διοίκησης. Επιπλέον, ένας 

κώδικας ερευνών της ηθικής πρέπει να υιοθετείται, δεδομένου ότι τα στοιχεία που έχουν 

παραχθεί πρέπει να παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο που να αντιπροσωπεύει πιστά τα 

γεγονότα, ακριβώς όπως έχουν βρεθεί. Τα στοιχεία των ερευνών δεν πρέπει να είναι υπό 

χειραγώγηση, ώστε να υποστηριχθούν ή να αντικρουστούν μόνο εκείνες οι απόψεις που 

έχουν ειδικό ενδιαφέρον.  

 

Τα στοιχεία που συλλέγονται στα ερωτηματολόγια μπορούν να είναι και υποκειμενικά 

και αντικειμενικά (Pennington, 1980). Η επιλογή της κατάλληλης δομής για ένα 

ερωτηματολόγιο είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στον καθορισμό και τελικά, στη λήψη 

αμερόληπτης ανατροφοδότησης. Ειδικότερα, κάθε πρόσωπο που αναμιγνύεται στη 

διαδικασία ανάλυσης των στοιχείων που παράγονται από μια έρευνα με συλλογή 

ερωτηματολογίων θα εκτιμήσει τις πληροφορίες διαφορετικά και θα δώσει βαρύτητα σε 

παράγοντες που, κατά την άποψή του, είναι σημαντικότεροι. Ουσιαστικά, οι αναλυτές θα 

δουν τις ίδιες πληροφορίες διαφορετικά, ανάλογα με αυτό που κάθε ένας θεωρεί ότι είναι 

περισσότερο ή λιγότερο σημαντικό, ενώ ένας συνδυασμός υποκειμενικής και αντικειμενικής 

στάθμισης όχι μόνο των ερωτήσεων αλλά και των απαντήσεων θα εξασφαλίσει ότι οι 

αναλύσεις των στοιχείων παραμένουν αμερόληπτες.  

 

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη χρησιμοποίηση ερωτηματολογίων σε μία έρευνα, 

πέρα από άλλους τύπους συλλογής στοιχείων και ερευνητικές μεθόδους. Κατ’ αρχάς, 

μπορούν να διαχειριστούν ένα μεγάλο πληθυσμό επειδή δεν απαιτούν τα άτομα από 

διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις να συγκεντρωθούν σε μια αρχική θέση, και με αυτόν τον 
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τρόπο αποφεύγεται ιδιαίτερο κόστος. Δεύτερον, είναι μη-παρεισφρητικά μέσα για 

ανατροφοδότηση, σε αντιδιαστολή με τις μεμονωμένες συνεντεύξεις, την εστίαση σε ομάδες, 

και μερικές φορές τις επιτόπιες παρατηρήσεις, επειδή οι εναγόμενοι μπορούν να παρέχουν 

εισροή σε μια ένταση ελεύθερα και κατά την ευκολία τους. Τρίτον, η προκατάληψη, η οποία 

μπορεί εύκολα να εμφανιστεί στο άτομο με τις συνεντεύξεις εξ αιτίας του τρόπου με τον 

οποίο οι ερωτήσεις τίθενται από τον ερευνητή (αποστολέας) και γίνονται αντιληπτές από τον 

εναγόμενο (δέκτης), ελαχιστοποιείται. Τέλος, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι 

σχετικά απλή και δεν απαιτεί ένα υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 

Υπάρχουν βασικά δύο γενικευμένοι τύποι ερωτηματολογίων: το τυποποιημένο και το  

εξατομικευμένο, που είναι και το αρχικό. Τα τυποποιημένα ερωτηματολόγια είναι εμπορικά 

διαθέσιμα μέσω διάφορων εκπαιδευτικών οργανώσεων και συμβούλων. Τα περισσότερα 

κοινά τυποποιημένα ερωτηματολόγια είναι δημοσκοπήσεις υπαλλήλων, έρευνες 

οργανωσιακού κλίματος και κουλτούρας και γενικευμένες έρευνες εκπαιδευτικών αναγκών. 

Κάθε ένα από τα ερωτηματολόγια αυτά έχει αναπτυχθεί για μια χρονική περίοδο και περιέχει 

ερωτήσεις οι οποίες έχουν εξεταστεί σε όρους αξιοπιστίας και ισχύος. Αυτός ο τύπος 

ερωτηματολογίων τείνει να είναι πολύ γενικευμένος και να μιμείται ένα μοντέλο μοναδικής 

προσέγγισης σε όλα τα προβλήματα. Παρέχει συνήθως πολύ αξιόπιστη ανατροφοδότηση 

όταν χρησιμοποιείται στην αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών, όπου οι σκοποί και οι 

στόχοι είναι λιγότερο συγκεκριμένοι. Τα κύρια πλεονεκτήματα στη χρησιμοποίηση των 

τυποποιημένων ερωτηματολογίων είναι η αξιοπιστία, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο το όργανο 

με συνέπεια μετρά αυτό το οποίο έχει σχεδιαστεί να μετρήσει, και η ισχύς, δηλαδή το όργανο 

παράγει συνέπεια στα αποτελέσματα πέρα από ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών (Maher and Kur, 

1983). 

 

Τα εξατομικευμένα ερωτηματολόγια αναπτύσσονται με σκοπό να προσεγγίσουν θέματα 

που πρέπει να εκφραστούν με λεπτομέρεια (Maher and Kur, 1983). Προορίζονται να 

εξυπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο σκοπό, όπως είναι ο καθορισμός των αναγκών 

εκπαίδευσης μιας συγκεκριμένης ομάδας διευθυντών ή υπαλλήλων. Απαιτούν ουσιαστική 

εργασία στο σχεδιασμό τους και δοκιμή έτσι ώστε η ισχύς, σε σχέση με τη δομή, τη χρήση 

και τη βαθμολόγηση να μπορεί να θεμελιωθεί και επικυρωθεί (Preskill, 1991). 

 

Συμπερασματικά, καταλήγει ο McClelland (1994), το ερωτηματολόγιο ως μέσο έρευνας 

των εκπαιδευτικών αναγκών είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για συνεπή ανατροφοδότηση. Όταν 
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σχεδιάζεται, διεξάγεται και αναλύεται με τον κατάλληλο τρόπο, θα παράξει πολύτιμη 

διορατικότητα στον προσδιορισμό της οργανωσιακής απόδοσης αλλά και των ανασταλτικών 

παραγόντων της παραγωγικότητας. Συνολικά, είναι μια πολύ εύκαμπτη και 

προσανατολισμένη στα αποτελέσματα μέθοδος, η οποία παράγει σημαντική ποσοτική αλλά 

και ποιοτική πληροφόρηση ως μέρος της συστηματικής προσέγγισης στην έρευνα και τον 

προσδιορισμό των αναγκών ενός οργανισμού σε εκπαίδευση και ανάπτυξη. Προτείνεται  από 

τον McClelland (1994) ως μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κοινού με άλλες 

μεθόδους συλλογής στοιχείων για την κάλυψη παρόντων και μελλοντικών αναγκών σε 

ικανότητες. 

 

Προσωπικές συνεντεύξεις  

Οι συνεντεύξεις έχουν αναγνωριστεί από καιρό ότι παίζουν ένα πολύτιμο ρόλο στη 

συλλογή της ανατροφοδότησης από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Το πιο 

σημαντικό είναι ότι οι συνεντεύξεις μπορούν να αντέξουν την ευκαιρία για την άμεση 

αλληλεπίδραση μεταξύ του αναλυτή της ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού και των ατόμων 

για τα οποία εξετάζεται ή προορίζεται η εκπαίδευση (Birnbrauer and Tyson, 1985). Αυτή η 

αλληλεπίδραση πρέπει να παρέχει διευκρινίσεις για τις διάφορες ανάγκες που, από τη σκοπιά 

του υπαλλήλου, είναι οι κρισιμότερες. Πολλές φορές, εντούτοις, τα στοιχεία ή 

ανατροφοδότηση που η συνέντευξη υποτίθεται ότι παράγει καταλήγουν να είναι τελείως 

υποκειμενικά καθώς πολλές φορές η συνέντευξη μετατοπίζεται περισσότερο προς τις 

επιθυμίες παρά προς τις ανάγκες. Για το λόγο αυτό, τονίζει ο McClelland (1994), είναι 

σημαντικό να γίνει κατανοητή η δυναμική που περιλαμβάνεται σε μια συνέντευξη πρόσωπο 

με πρόσωπο.  

 

Οι συνεντεύξεις είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας αναγνώρισης 

εκπαιδευτικών αναγκών. Όταν σχεδιάζονται και εκτελούνται κατάλληλα μπορούν να 

παράσχουν πολύτιμη ανατροφοδότηση για τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για μία δυναμική παρά για μία αντιδραστική προσέγγιση στο 

σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, την ανάπτυξη, την παρουσίαση και την 

αξιολόγηση. Εντούτοις, προκειμένου να παράσχουν ένα υψηλό επίπεδο ποιοτικής 

ανατροφοδότησης, οι συνεντεύξεις πρέπει να διεξάγονται με τρόπο σχετικό και συνεπή.  

 
Υπάρχουν βασικά δύο μέθοδοι συνέντευξης για την αναγνώριση των εκπαιδευτικών 

αναγκών του ατόμου, κάθε μια από τις οποίες έχει σχεδιαστεί με σκοπό να συλλέξει την 



  
         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 33 
 

ανατροφοδότηση με ένα συγκεκριμένο τρόπο και για ένα συγκεκριμένο σκοπό: οι 

μεμονωμένες συνεντεύξεις και οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις. 

 

 Οι μεμονωμένες συνεντεύξεις περιλαμβάνουν την άμεση επερώτηση μεταξύ του 

αναλυτή ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού και των υπαλλήλων στους οποίους στοχεύει η 

εκπαίδευση. Επίσης, πελάτες και άλλοι που περιλαμβάνονται ή επηρεάζονται κατά κάποιο 

τρόπο από την απόδοση της συγκεκριμένης ομάδας μπορούν να συμπεριληφθούν (Zakeski, 

1988). Οι μεμονωμένες συνεντεύξεις μπορούν περαιτέρω να χωριστούν σε δύο διαφορετικές 

κατηγορίες: τις δομημένος και τις μη – δομημένες (Wiesner and Cronshaw, 1988). Οι 

δομημένες συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται όταν οι εκπαιδευτικές ανάγκες είναι, κατά κάποιο 

τρόπο, λεπτομερώς καθορισμένες. Χρησιμοποιούνται πολύ στοχευμένες ερωτήσεις και ο 

εναγόμενος καλείται να απαντήσει με κλειστή απάντηση τύπου «ναι ή όχι» ή με απάντηση 

ανάπτυξης, αλλά πολύ περιορισμένη και συγκεκριμένη. Οι μη – δομημένες συνεντεύξεις, από 

την άλλη, χρησιμοποιούνται καλύτερα όταν οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι ευρέως 

προσδιορισμένοι (Long, 1986). Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις. 

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα της συνέντευξης πρόσωπο με πρόσωπο είναι (McClelland, 

1994): 

 Παράγει ευθεία ανατροφοδότηση. 

 Παράγει εξαιρετικά ποιοτικά στοιχεία. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία δομημένη συνέντευξη, παράγοντας ποσοτικά 

στοιχεία για συγκεκριμένους στόχους που έχουν προσδιοριστεί σωστά. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία μη – δομημένη συνέντευξη, παράγοντας 

ανατροφοδότηση για στόχους οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί με τρόπο γενικευμένο. 

 

Τα βασικά μειονεκτήματα της συνέντευξης πρόσωπο με πρόσωπο είναι (McClelland, 

1994): 

 Πρόκειται για την πιο ακριβή μέθοδο συλλογής στοιχείων. 

 Είναι η πιο χρονοβόρα μέθοδος. 

 Απαιτεί έναν έμπειρο ερευνητή ο οποίος θα διεξάγει τη συνέντευξη. 

 

Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις από την άλλη, αποτελούν, ενδεχομένως, την πιο 

οικονομική επιλογή όσον αφορά στις προσωπικές συνεντεύξεις. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες 
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όταν τα στοιχεία που πρόκειται να περισυλλεχθούν είναι του τύπου «ναι ή όχι» ή «μου 

αρέσει/ δε μου αρέσει». Για το λόγο αυτό, προτιμάται όταν η ανατροφοδότηση πρόκειται να 

ταξινομηθεί αριθμητικά και όταν οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι απαντήσεις είναι 

αναμενόμενες. Αποτελεί λιγότερο επιθετική και παρεμβατική μορφή συνέντευξης σε 

σύγκριση με τη συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς είναι γενικά πιο εύκολο για το 

άτομο να απαντήσει σε ερωτήσεις μέσω τηλεφώνου παρά σε ένα άτομο το οποίο βρίσκεται 

απέναντι του και καταλαμβάνει τον ίδιο χώρο με αυτό. Έρευνες άλλωστε έχουν δείξει ότι το 

άτομο το οποίο είναι χαλαρό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τείνει να δίνει και πιο 

αληθινές απαντήσεις (Peterson and Wilson, 1992). Τα βασικά μειονεκτήματα της 

τηλεφωνικής συνέντευξης είναι τα παρακάτω, σύμφωνα πάντα με τον McClelland (1994): 

 Προσφέρει ελάχιστη ή και μηδαμινή ευκαιρία στον ερευνητή να αναπτύξει 

οποιαδήποτε οικειότητα με το άτομο από το οποίο παίρνει συνέντευξη ή αλλιώς να 

«σπάσει τον πάγο». 

 Ο ερευνητής δεν έχει οπτική επαφή με το άτομο από το οποίο παίρνει συνέντευξη 

ώστε να δει την ανταπόκρισή του στις ερωτήσεις. 

 Το άτομο εύκολα κουράζεται με το να δίνει απαντήσεις δια τηλεφώνου. 

 Απαιτεί την εκπαίδευση του ερευνητή που θα διεξάγει τη συνέντευξη. 

 Παράγει λιγότερα ποιοτικά αποτελέσματα από τη συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο. 

 Η εμπιστευτικότητα των απαντήσεων ανάγεται σε θέμα μεγίστης σημασίας. 

 

Ο McClelland (1994) καταλήγει ότι οι προσωπικές συνεντεύξεις, είτε αυτές γίνονται 

πρόσωπο με πρόσωπο είτε μέσω τηλεφώνου, είναι περισσότερο αποτελεσματικές από τις 

έρευνες μέσω ερωτηματολογίων, καθώς τα αποτελέσματα που παράγουν είναι σαφώς 

μεγαλύτερης αξίας, παρόλο που οι συνεντεύξεις αυτού του είδους είναι περισσότερο 

κοστοβόρες και χρονοβόρες για έναν οργανισμό.  

 

Ομάδες εστίασης 

Πρόκειται για μία ιδανική μέθοδο για τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και 

άλλων σχετικών ζητημάτων. Εντούτοις, οι ομάδες εστίασης χρησιμοποιούνται σπάνια ως 

αυτόνομες προσεγγίσεις, αλλά από κοινού με άλλες μεθόδους συλλογής στοιχείων (π.χ. 

ερωτηματολόγια ερευνών ή μεμονωμένες συνεντεύξεις) ως τμήμα μιας συστηματικής 

προσέγγισης στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του οργανισμού.  

 



  
         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 35 
 

Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα για την ανάπτυξη θεωριών και κατά το πέρασμα των 

χρόνων οι ομάδες εστίασης έχουν εξελιχθεί σε ένα σημαντικό ερευνητικό εργαλείο με 

εφαρμογή σε όλους τους τομείς όπου η επιρροή της συμπεριφοράς και το αντίκτυπό της 

μπορούν να μετρηθούν και να αναλυθούν στη συνέχεια. Η θετική πλευρά της δυναμικής που 

έχει μία ομάδα μπορεί να παράγει ένα ευρύ φάσμα διορατικότητας σε περιοχές που δεν 

μπορούν να καθοριστούν σαφώς από την προοπτική του ενός ατόμου. Στη χειρότερη 

περίπτωση, αυτή η διεύρυνση της εισροής μπορεί να προκαλέσει τη σύγκρουση μεταξύ δύο ή 

περισσότερων μελών της ομάδας η οποία, εάν δε διαχειριστεί με προσεκτικό τρόπο, να 

καταλήξει σε λεκτική αντιπαράθεση.  

 

Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας μεσολαβητής ο οποίος θα 

αναλάβει το ρόλο της διαχείρισης μιας ομάδας εστίασης, ρόλος ο οποίος μπορεί να αποτελεί 

μία εμπειρία με ιδιαίτερη ανταμοιβή ή ιδιαίτερο κίνδυνο για το μεσολαβητή. Η σημασία του 

ρόλου του μεσολαβητή δεν πρέπει να υποτιμάται, καθώς αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο σε 

οποιαδήποτε αλληλεπίδραση υπάρχει μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν σε μία ομάδα 

εστίασης. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ομάδας καθώς επίσης και το επίπεδο 

της διαπροσωπικής δυναμικής το οποίο είναι παρόν σε μία συνέντευξη της ομάδας εστίασης, 

τότε το πρόσωπο το οποίο διευθύνει την ομάδα αυτή θα πρέπει να είναι κατάλληλο αλλά και 

να διαθέτει την ανάλογη εμπειρία ώστε να μπορεί να ηγηθεί των συζητήσεων. Για το λόγο 

αυτό, συνήθως προτιμάται εξωτερικός μεσολαβητής ο οποίος είναι περισσότερο 

αντικειμενικός και έχει ανεπτυγμένη μεγάλη ποικιλία δεξιοτήτων, παρόλο που μπορεί να 

αυξάνει κατακόρυφα το κόστος. 

 

Συμπερασματικά, καταλήγει ο McClelland (1994), για να είναι οι ομάδες εστίασης 

εποικοδομητικές πρέπει να συγκροτούνται ή να διευθύνονται από έναν έμπειρο επαγγελματία. 

Η ομάδα εστίασης είναι μια πολύτιμη μέθοδος συλλογής ποιοτικών στοιχείων για την 

αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών η οποία χρησιμοποιείται καλύτερα σε συνδυασμό 

με κάποια άλλη μέθοδο συλλογής ποσοτικών στοιχείων. Παρόλο που είναι κοστοβόρα, οι 

ομάδες εστίασης μπορούν να παράσχουν πολύτιμη ανατροφοδότηση για τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες οι οποίες, στην καλύτερη περίπτωση, καθορίζονται ευρέως. Οι πληροφορίες που 

λαμβάνονται μέσω των ομάδων εστίασης μπορούν να χρησιμεύσουν ως μια βάση για 

περισσότερη έρευνα εις βάθος μέσω άλλων μεθόδων όπως είναι οι μεμονωμένες συνεντεύξεις 

ή τα ερωτηματολόγια. Ενώ η ομάδα εστίασης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δυναμική της 

συμπεριφοράς της ομάδας, παραμένει μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές για 
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την ανατροφοδότηση όσον αφορά στις οργανωσιακές καθώς επίσης και τις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

Παρατήρηση εν ώρα εργασίας  

Η αξία της παρατήρησης εν ώρα εργασίας με σκοπό την αναγνώριση των εκπαιδευτικών 

αναγκών τυγχάνει ιδιαίτερης αποδοχής και επιτυχίας στον τομέα της βιομηχανίας (Reuter, 

1986). Οι παρατηρήσεις που προκύπτουν από τη μέθοδο αυτή είναι περισσότερο ποιοτικές, 

αν και είναι δυνατόν να παραχθούν και ποσοτικά στοιχεία. Το ισχυρότερο σημείο της είναι 

ότι τα στοιχεία που παράγονται από τις επιτόπιες παρατηρήσεις είναι εμπειρικές από τη φύση 

τους, δεδομένου ότι μπορούν να αποδειχθούν ή να απορριφθούν μέσα από τη συνεχή 

παρατήρηση ή τη δειγματοληψία (Nich, 1987). Όπου οι γενικές παρατηρήσεις 

χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τις πιθανές εκπαιδευτικές ανάγκες, εντούτοις, τα 

παρεχόμενα στοιχεία δεν είναι γενικά αρκετά σημαντικά ώστε να προκύψουν συμπεράσματα 

με κάποιο βαθμό βεβαιότητας. Λόγω του γεγονότος αυτού είναι συνήθως απαραίτητο να 

ενσωματώσει κανείς την επιτόπια παρατήρηση με κάποια άλλη μέθοδο συλλογής στοιχείων η 

οποία θα παράγει ανατροφοδότηση που θα είναι σε θέση να αναλυθεί ποσοτικά (π.χ. 

ερωτηματολόγια).   

 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η παρατήρηση εν ώρα εργασίας λειτουργεί 

καλύτερα όταν συγκεκριμένες διαδικασίες μπορούν να παρατηρηθούν, να μετρηθούν και να 

αναλυθούν για την ικανότητα, τη γνώση ή και για άλλους τύπους αποκλίσεων στην απόδοση 

(Mager and Pipe, 1984). Πολύ σημαντικό είναι επίσης, σύμφωνα πάντα με τον McClelland 

(1994), ο άνθρωπος που θα επιλεγεί για τη διεξαγωγή της παρατήρησης εν ώρα εργασίας να 

είναι ειδικός και να έχει την εξοικείωση αλλά και τη γνώση του εργασιακού περιβάλλοντος 

με το οποίο πρόκειται να ασχοληθεί. Για το λόγο αυτό, αναφέρει ο McClelland (1994), είναι 

προτιμότερο να επιλέξει ο οργανισμός το συνδυασμό ενός εσωτερικού συντονιστή, οποίος θα 

έχει τη γνώση των διαδικασιών και της κουλτούρας του οργανισμού, και ενός εξωτερικού 

συντονιστή, ο οποίος συνοδεύεται από την εμπειρία που έχει αποκτήσει συνεργαζόμενος και 

με άλλους οργανισμούς. Ο τελευταίος, επίσης, θεωρείται και πιο αντικειμενικός αλλά και 

λιγότερο επιρρεπής στις απαιτήσεις της διοίκησης. 

 

Καταλήγοντας, ο  McClelland (1994) προτείνει μία σειρά οδηγιών για τη διεξαγωγή 

αποτελεσματικής παρατήρησης εν ώρα εργασίας:  
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1. Ανάλογα με το σκοπό της παρατήρησης, η ανώτατη διοίκηση πρέπει να εξηγήσει 

στους εργαζομένους τους λόγους, το σκοπό και τους στόχους της διαδικασίας αυτής 

έτσι ώστε να τους προετοιμάσει να την αποδεχτούν και να μη νιώσουν ότι κάποιος 

παρεμβαίνει στην εργασία τους.  

2. Σκόπιμο είναι να έχει συμφωνηθεί από την αρχή το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας 

από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

3. Η παρατήρηση θα πρέπει να γίνεται όσο περισσότερο διακριτικά γίνεται και να μην 

παρεμβαίνει στην καθημερινή ροή των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών της 

επιχείρησης. 

4. Θα πρέπει να τηρείται αρχείο με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το χρόνο και 

τον τόπο που έλαβε μέρος η διαδικασία, την ταυτότητα των συμμετεχόντων και τα 

παραγόμενα αποτελέσματα. 

5. Κάθε άτομο στο τέλος της διαδικασίας πρέπει να καταγράφει τις παρατηρήσεις του 

λεπτομερώς. 

6. Οποτεδήποτε το πρόγραμμα εστιάζει στη χρήση νέων διαδικασιών ή τεχνολογίας, θα 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αντίδραση των συμμετεχόντων. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό καθώς, όπως εξηγεί ο McClelland (1994), η ένταση που 

προκαλείται από την έλλειψη εκπαίδευσης πάνω σε μία νέα διαδικασία ή ένα νέο 

εργαλείο σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχει εκπαιδευτική ανάγκη. 

7. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των 

υπαλλήλων. 

 

2.2. Σχεδιασμός  

2.2.1. Παρουσίαση των Μεθόδων Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης  

 

Παρατηρώντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση στα πλαίσια ενός 

οργανισμού, μπορεί κανείς να αναγνωρίσει μια σειρά διαφορετικών τρόπων με τους οποίους 

οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν γνώση, συμπεριφορές και δεξιότητες. Οι J. Clifford και S. 

Thorpe (2007) κατατάσσουν αυτές τις μεθόδους εκπαίδευσης και ανάπτυξης στις ακόλουθες 

τέσσερις κατηγορίες:  

  

I. Απλοποιημένη εκπαίδευση 

Περιλαμβάνει τις παραδοσιακότερες και πιο γνωστές μεθόδους όπως είναι τα 

εκπαιδευτικά μαθήματα, η εκπαίδευση σε εξωτερικό χώρο και τα προγράμματα ανάπτυξης 
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προσόντων. Πρόκειται για μεθόδους που παραδίδονται από ένα δάσκαλο, έναν εκπαιδευτή ή 

ένα βοηθό, σκοπός των οποίων είναι να καταστήσει την ομάδα ικανή να επιτύχει τους 

προκαθορισμένους στόχους ή τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης. Αυτές οι μέθοδοι 

αποτελούν συνήθως γρήγορες, ορατές και υψηλού επιπέδου λύσεις και για το λόγο αυτό είναι 

ιδιαίτερα δημοφιλείς και στους οργανισμούς αλλά και στα άτομα. Η άσχημη πλευρά αυτών 

των μεθόδων είναι ότι στρέφονται στην ομάδα και έτσι δεν καλύπτουν πάντα τις 

μεμονωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης αυτές οι μέθοδοι πραγματοποιούνται εκτός 

εργασιακού χώρου και αν δεν υπάρχει σύνδεση με την καθημερινή εργασία, τότε είναι πολλές 

φορές δύσκολο για τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν αυτό πάνω στο οποίο εκπαιδεύτηκαν, 

ιδιαίτερα εάν ο διευθυντής τους δεν είναι ενήμερος για τις δεξιότητες, τη γνώση ή τις 

συμπεριφορές που έχουν αποκτήσει με την εκπαίδευση. 

 

II. Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας  

Πρόκειται για οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσα στον 

εργασιακό χώρο, παρέχοντας υψηλό βαθμό σχετικότητας αλλά και ισχύ στο άτομο. Η 

εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι οικονομικώς αποδοτική και αν παραδίδεται 

την κατάλληλη χρονική στιγμή μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις των ατόμων αλλά και των  

επιχειρήσεων. Εντούτοις, συχνά δεν είναι δομημένη και σχεδιασμένη, κάτι που σε αυτήν την 

περίπτωση οδηγεί σε μη επιτεύξιμα αποτελέσματα. 

 

III. Εκπαίδευση σε ομάδες  

Η εκπαίδευση σε ομάδες είναι ομαδικές δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν κάποιο 

βοηθό ή δεν αποτελούν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Με αυτό εννοούνται οι 

συζητήσεις και οι ομάδες, τα γεγονότα δικτύωσης, τα επαγγελματικά ιδρύματα ή/ και οι 

εμπορικές εκθέσεις. Όλες αυτές οι ομάδες συγκεντρώνουν τα άτομα που έχουν ένα 

συγκεκριμένο κοινό ενδιαφέρον και είναι επομένως ευκαιρία για αυτά να μοιραστούν τις 

ιδέες τους, τις σκέψεις που έχουν για διάφορα θέματα συζήτησης και να βελτιώσουν την 

πληροφόρηση που διαθέτουν. Στα προσωπικά προγράμματα ανάπτυξης δε θα συναντούσε 

κανείς συχνά αυτές τις μεθόδους επειδή δεν αντιμετωπίζονται πάντα ως εμπειρίες 

εκπαίδευσης, όμως οι Clifford και Thorpe (2007) πιστεύουν ότι η ένταξη αυτών των 

διαφορετικών μεθόδων στη γενικότερη διαδικασία εκπαίδευσης και ανάπτυξης μόνο κέρδος 

έχει να αποφέρει για την επιχείρηση. 
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IV. Ατομική εκπαίδευση 

Στα πλαίσια αυτής περιλαμβάνονται οι απλοποιημένες και μη δραστηριότητες. Η 

μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την εκπαίδευση, την προετοιμασία (mentoring), την 

αποκλειστική εκπαίδευση, την εκπαίδευση εξ αποστάσεως , την εκπαίδευση μέσω διαδικτύου, 

την αντανακλαστική πρακτική και την ατομική μελέτη. Τα πλεονεκτήματα αυτών των 

μεθόδων είναι ότι μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 

ατόμου και ότι είναι δυνατόν να παραδοθούν σε τόπο και χρόνο που να είναι κατάλληλος για 

τον εκπαιδευόμενο αλλά και τον οργανισμό. Για μερικές από τις μεθόδους, όπως είναι 

παραδείγματος χάριν η εκπαίδευση εξ αποστάσεως, ο εκπαιδευόμενος πρέπει ο ίδιος να 

παρακινήσει τον εαυτό του προκειμένου να επιτευχθούν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, 

ενώ για άλλες η διαδικασία της εκπαίδευσης πραγματοποιείται με τη συμβολή ενός 

συμβούλου ή ενός εκπαιδευτή. 

 

2.2.2. Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Εργαλείων 

 

Οι Read και Kleiner (1996) αναφέρουν ότι υπάρχουν διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία τα 

οποία χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των σκοπών της 

εκπαίδευσης. Τα εργαλεία αυτά υπόκεινται σε διάφορες τροποποιήσεις με το πέρασμα των 

ετών ενώ διαρκώς προστίθενται καινούργια. Οι παραπάνω αναλύουν στο άρθρο τους “Which 

training methods are effective?” τα δέκα καλύτερα εργαλεία, τα οποία και παρουσιάζονται με 

σειρά προτεραιότητας, ξεκινώντας από αυτό με τη μεγαλύτερη χρήση και καταλήγοντας σε 

αυτό με τη μικρότερη:   

 

 Βιντεοταινίες  

Η αποτελεσματικότητα της χρήσης βιντεοταινιών εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο 

αυτές χρησιμοποιούνται. Έχει αποδειχθεί ότι η απλή παρουσίαση της πληροφορίας όπου οι 

εκπαιδευόμενοι  παρακολουθούν παθητικά κάτι στο βίντεο δεν μπορεί να οδηγήσει σε 

εγγυημένη μάθηση. Για να είναι το εργαλείο αυτό αποτελεσματικό θα πρέπει το βίντεο να 

διακόπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον εισηγητή και να διατυπώνονται 

ερωτήματα προς το ακροατήριο. Αυτό οδηγεί σε ενεργή συμμετοχή και ανατροφοδότηση. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το βίντεο δε διατηρεί την προσοχή του ακροατή 

όπως συμβαίνει όταν η παρουσίαση γίνεται από κάποιον ομιλητή τον οποίο ο ακροατής έχει 

μπροστά του και για να υπερνικηθεί αυτό θα πρέπει το βίντεο να στηρίζεται στα ισχυρά του 

σημεία: το χρώμα, την κίνηση, το δράμα και την ενσωμάτωση γραφικών. Το βίντεο αποτελεί 
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ένα δημοφιλές και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο όμως έχει ως 

μειονεκτήματα την πολυπλοκότητα και το κόστος, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιηθεί για την 

παραγωγή του κάποιος εξωτερικός σύμβουλος. 

 

 Διαλέξεις 

Η διάλεξη από μόνη της αποτελεί μία φτωχή τεχνική εκπαίδευσης. Αυτό οφείλεται 

βασικά σε δύο αιτίες: στην έλλειψη συμμετοχής από την πλευρά του εκπαιδευόμενου και 

στην έλλειψη ανατροφοδότησης προς τον εκπαιδευόμενο. Όπως συμβαίνει και με τη χρήση 

των βιντεοκασετών, η διάλεξη μπορεί να είναι αποτελεσματική εάν πραγματοποιείται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίζει τη συμμετοχή του ακροατηρίου. Ένας τρόπος για να συμβεί 

αυτό, είναι να διακόπτεται περιοδικά η διάλεξη από τον εισηγητή και να ζητείται η 

τοποθέτηση και τα συμπεράσματα των συμμετεχόντων σχετικά με αυτά που παρουσιάζονται. 

Στη διάλεξη θα πρέπει να παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εξαχθούν τα 

συμπεράσματα από τους συμμετέχοντες, δε θα πρέπει όμως να δοθούν έτοιμα ώστε να 

αναγκαστεί ο ακροατής να διατυπώσει την άποψή του. Στη συνέχεια, η ανατροφοδότηση 

γίνεται με τη σύγκριση των συμπερασμάτων που εκφράστηκαν από το σύνολο των 

συμμετεχόντων. Μεγάλη σημασία για την αποτελεσματική χρήση του εργαλείου αυτού έχει η 

επιλογή του κατάλληλου ομιλητή, ο οποίος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της 

διάλεξης.   

 

 Ατομική καθοδήγηση 

Αυτό το εργαλείο περιλαμβάνει την εκπαίδευση εν ώρα εργασίας και την εκπαίδευση 

εκτός χώρου εργασίας. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης εν ώρα εργασίας, ο υπάλληλος 

διεκπεραιώνει τη δουλειά του κανονικά, στον πραγματικό χώρο εργασίας του. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό επειδή εξασφαλίζει ότι οι δεξιότητες οι οποίες διδάσκονται κατά την 

εκπαίδευση έχουν εφαρμογή στην εργασία. Επίσης, δεδομένου ότι ο υπάλληλος είναι 

παραγωγικός κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, μειώνεται το κόστος. Η εκπαίδευση εκτός 

χώρου εργασίας χρησιμοποιείται σπάνια, κυρίως λόγω του κόστους που τη συνοδεύει. Όταν 

εφαρμόζεται αυτό το εργαλείο, χάνεται η παραγωγική δυναμικότητα δύο υπαλλήλων την ίδια 

στιγμή, ενώ ένα άλλο βασικό μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι ο υπάλληλος είναι 

απομονωμένος από το πραγματικό περιβάλλον εργασίας, θέτοντας έτσι υπό αμφισβήτηση το 

κατά πόσον αυτά πάνω στα οποία εκπαιδεύεται είναι εφαρμόσιμα στην εργασία του. Η 

βασική περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται το εργαλείο αυτό είναι όταν το κόστος 

από τα ενδεχόμενα λάθη που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης εν ώρα 
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εργασίας είναι μεγαλύτερο από αυτό της εκπαίδευσης εκτός χώρου εργασίας. Το μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα της ατομικής καθοδήγησης είναι ότι επιτρέπει σε κάθε συμμετέχοντα να 

καθορίσει την ταχύτητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

 Παιχνίδια ρόλων 

Στα παιχνίδια ρόλων, οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν να παίξουν συγκεκριμένους 

ρόλους στα πλαίσια μιας κατάστασης η οποία είναι εφαρμόσιμη στους στόχους της 

εκπαίδευσης. Τα παιχνίδια ρόλων παρέχουν μια καλή ευκαιρία για προσωπική συμμετοχή του 

κάθε εκπαιδευόμενου και την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας. Είναι παρόμοιο με τη μελέτη 

περίπτωσης, η οποία αναλύεται παρακάτω, μόνο που αυτό το εργαλείο είναι ανώτερο στην 

απεικόνιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων και στη διείσδυση στις απόψεις και τα 

συναισθήματα των άλλων. Βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι ενθαρρύνει την ενεργό 

συμμετοχή και την ανατροφοδότηση. 

 

 Παιχνίδια/ Προσομοίωση 

Τα παιχνίδια και η προσομοίωση εξετάζονται από κοινού, αν και δεν είναι το ίδιο. 

Περισσότερο αποτελούν μία συνέχεια με την προσομοίωση στη μία άκρη και τα παιχνίδια 

στην άλλη. Η προσομοίωση στοχεύει στο να αιχμαλωτίσει τα στοιχεία της πραγματικής 

κατάστασης τα οποία είναι σημαντικά για τους στόχους της εκπαίδευσης, ενώ αγνοεί τελείως 

εκείνα τα χαρακτηριστικά που δεν εμφανίζουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα παιχνίδια 

μπορούν με έμμεσο μόνο τρόπο να προσεγγίσουν την πραγματικότητα. Περιλαμβάνουν 

συνήθως τον ανταγωνισμό μεταξύ των ατόμων ή των ομάδων, με το αποτέλεσμα να 

επηρεάζεται από τις επιλογές που γίνονται, την ικανότητα του παίκτη ή την τύχη. Κυριότερο 

πλεονέκτημα της προσομοίωσης είναι ότι επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να αποκτήσει 

εμπειρία στο χειρισμό καινούργιων για αυτόν καταστάσεων αποφεύγοντας τον κίνδυνο, ενώ 

το βασικότερο μειονέκτημά της είναι το κόστος και η πολυπλοκότητα σχεδιασμού και 

ανάπτυξης ενός προσομοιωτή. Τα παιχνίδια προσομοίωσης από την άλλη, είναι πιο 

διαδεδομένα, κυρίως λόγου του διασκεδαστικού τους χαρακτήρα. Λόγω αυτού, όμως, 

υπάρχει ο κίνδυνος οι συμμετέχοντες να μη δουν τη διαδικασία αυτή με τη σοβαρότητα που 

της αρμόζει, οδηγώντας έτσι την εκπαιδευτική προσπάθεια σε βέβαιη αποτυχία. Ένα άλλο 

μειονέκτημα των παιχνιδιών είναι το γεγονός ότι πολλές φορές είναι ιδιαίτερα απλοποιημένα, 

δίνοντας με αυτό τον τρόπο λανθασμένη εντύπωση σχετικά με την πραγματικότητα. Για τους 

λόγους αυτούς, το παιχνίδι προσομοίωσης θα πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένο ώστε 

να ανταποκρίνεται στους στόχους της εκπαίδευσης, ενώ ο εκπαιδευτής θα πρέπει να 
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διαδραματίσει ένα βασικό ρόλο θέτοντας τις βάσεις από την αρχή του παιχνιδιού και 

προκαλώντας συζήτηση με την ολοκλήρωσή του ώστε να βεβαιωθεί ότι εκπληρώθηκαν οι 

στόχοι της εκπαίδευσης.  

 

 Μελέτη περίπτωσης  

Η χρήση μιας μελέτης περίπτωσης μπορεί πραγματικά να προκαλέσει το ενδιαφέρον 

λόγω του ρεαλισμού που φέρνει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Περιλαμβάνει συνήθως την 

περιγραφή ενός πραγματικού προβλήματος και αφήνει τη λύση αυτού στα χέρια των 

εκπαιδευόμενων. Σκοπός της μελέτης περίπτωσης είναι να υποκινήσει τη συζήτηση έτσι ώστε 

να εκφραστούν πολλές διαφορετικές απόψεις ή να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 

καταλήξουν σε συγκεκριμένες προκαθορισμένες αρχές ή λύσεις. Σε κάθε περίπτωση, η 

αποτελεσματική χρήση της περιλαμβάνει τρία βήματα: τη συζήτηση στην οποία συμμετέχουν 

και ο εκπαιδευτής αλλά και οι εκπαιδευόμενοι, την προσπάθεια κατανόησης των πράξεων 

αυτών των ανθρώπων που αποτελούν μέρος της μελέτης και την παραγωγή μιας αποδεκτής 

λύσης. Σημειώνεται ότι το εργαλείο αυτό έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν 

εφαρμόζεται σε μικρές ομάδες ατόμων. 

 

 Διαφάνειες 

Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη διάλεξη, καθώς δεν είναι ένα εκπαιδευτικό 

εργαλείο το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του. Σκοπός τους είναι η χρήση 

γραφικών ώστε να απλοποιήσουν την παρουσίαση και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του 

ακροατηρίου. Ο βαθμός συμμετοχής και ανατροφοδότησης σε αυτήν την περίπτωση είναι 

πολύ μικρός. Παρόλα αυτά, όμως, μπορούν να ενισχυθούν αν οι διαφάνειες συνδυαστούν με 

τις διαλέξεις και την ομαδική συζήτηση.  

 

 Εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή 

Η εκπαίδευση μέσω υπολογιστή μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: την εκπαίδευση 

με τη βοήθεια του υπολογιστή και την εκπαίδευση με τη διαχείριση του υπολογιστή. Στην 

περίπτωση της εκπαίδευσης με τη βοήθεια του υπολογιστή, ο τελευταίος λειτουργεί ως 

δάσκαλος και η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω ενός διαλόγου ανάμεσα στον 

εκπαιδευόμενο και τον υπολογιστή. Στην οθόνη του υπολογιστή παρουσιάζονται διάφορες 

πληροφορίες και ο εκπαιδευόμενος καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις μέσω του 

πληκτρολογίου. Στη δεύτερη περίπτωση, ο υπολογιστής αναθέτει μία δοκιμασία σε κάθε 

εκπαιδευόμενο η οποία λαμβάνει χώρα μακριά από το τερματικό του υπολογιστή. Μετά την 
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ολοκλήρωση της δοκιμασίας, ο υπολογιστής αξιολογεί την απόδοση του κάθε συμμετέχοντα, 

διαγιγνώσκει τις προβληματικές περιοχές και προτείνει λύσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

Βασικό πλεονέκτημα στης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή, και για τις δύο περιπτώσεις, είναι 

το γεγονός ότι το πρόγραμμα μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου ενώ βασικό μειονέκτημά της είναι ότι απαιτεί υψηλή 

δαπάνη χρόνου και χρήματος για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της.   

 

 Κασέτες ήχου 

Η χρήση κασετών ήχου ως εκπαιδευτικό εργαλείο έχει μερικούς σοβαρούς περιορισμούς. 

Ο βαθμός δραστηριότητας του εκπαιδευόμενου είναι χαμηλός, ο βαθμός ανατροφοδότησης 

είναι επίσης χαμηλός, ενώ συμμετέχει μόνο μία από τις πέντε αισθήσεις που διαθέτει ο 

άνθρωπος. Οι κασέτες ήχου πολλές φορές χρησιμοποιούνται για να παρουσιάσουν 

πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν κάλλιστα να παρουσιαστούν και σε μία κόλλα χαρτί 

διευκολύνοντας τον εκπαιδευόμενο αφού μαζί με το κείμενο υπάρχει η δυνατότητα να 

προστεθεί και υλικό το οποίο δεν είναι δυνατό να παρουσιαστεί μέσω μιας κασέτας ήχου, 

όπως είναι οι πίνακες και τα διαγράμματα. Εάν στα παραπάνω προστεθεί και το γεγονός ότι 

είναι πολύ πιο εύκολο και πιο γρήγορο να αντιληφθεί κανείς μια πληροφορία διαβάζοντάς τη 

παρά ακούγοντάς τη, τότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι κασέτες ήχου είναι ένα φτωχό 

εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο μπορεί να αποδώσει μόνο σε συνδυασμό με άλλα 

εκπαιδευτικά εργαλεία.    

 

 Ταινίες  

Η χρήση των ταινιών παρουσιάζει τα ίδια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα με τη 

χρήση του βίντεο, καθώς και τα δύο εργαλεία μπορούν να είναι αποτελεσματικά ή όχι 

ανάλογα με το εάν ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει ενεργά ή παθητικά στη διαδικασία. 

 

2.2.3. Κρίσιμοι Παράγοντες για την Επιτυχία της Εκπαίδευσης  

 

Η επιτυχία της ανάπτυξης και της εφαρμογής της εκπαίδευσης διαφέρει από οργανισμό 

σε οργανισμό, αλλά μπορεί να εξασφαλιστεί πιο εύκολα εάν βασιστεί στα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά (Learning to improve performance, Development and learning in 

organizations, Vol. 20 No. 2, 2006, p.25): 
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• Ομαδική εργασία. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή εκείνοι που αναμειγνύονται στη διαδικασία της 

εκπαίδευσης προέρχονται από διαφορετικά τμήματα της ίδιας επιχείρησης ή ακόμα και έξω 

από την επιχείρηση. 

• Επικοινωνία. 

Η επικοινωνία πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα άτομα που απαρτίζουν μία ομάδα, αλλά 

και πέρα από αυτά, ανάμεσα στους πωλητές και την ανώτατη διοίκηση. Είναι πολύ 

σημαντικό να χρησιμοποιούνται δοκιμασμένα και έμπιστα επικοινωνιακά συστήματα, όπως 

είναι τα εταιρικά ενημερωτικά δελτία, ώστε να διαδίδονται αποτελεσματικά τα νέα και να 

ενημερώνεται όλο το προσωπικό. 

• Υποστήριξη. 

Πρέπει να είναι άμεση και συγχρονισμένη ανάμεσα στους προϊσταμένους, τους 

εκπαιδευτές και τους σχετιζόμενους εμπειρογνώμονες. 

 

Ο R. Reeve (1994) παρουσιάζει στο άρθρο του μία προσέγγιση επτά βημάτων για την 

επιτυχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα οποία επενδύει η επιχείρηση και την παροχή 

της σωστής εκπαίδευσης, στους σωστούς ανθρώπους και στο σωστό χρόνο. Τα βήματα αυτά 

έχουν ως εξής: 

 

1. Ελαχιστοποίηση του κόστους. 

Η ελαχιστοποίηση του κόστους της εκπαίδευσης θα πρέπει πάντα να αποτελεί μία από τις 

προτεραιότητες του τμήματος εκπαίδευσης και να σχεδιάζεται με λογική και αίσθηση του 

μέτρου. Ένα μέσο για την ελαχιστοποίηση των δαπανών είναι η χρήση εσωτερικών 

εκπαιδευτών. 

 

2. Μεγιστοποίηση του οφέλους. 

Το πρώτο βήμα για τη μεγιστοποίηση του οφέλους είναι να καθοριστούν εκείνα τα οφέλη 

που είναι πραγματικά χρήσιμα για την επιχείρηση. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, θα πρέπει η 

διοίκηση του οργανισμού να λάβει μέρος στη διαδικασία της αναγνώρισης των απαραίτητων 

ωφελειών, κάτι που με τη σειρά του απαιτεί την εκπαίδευση των διευθυντών που θα 

εμπλακούν. Η έλλειψη ενημερωμένης γνώσης, σχολιάζει ο Reeve (1994), αποτελεί ένα 

σοβαρό εμπόδιο στην επίτευξη προόδου, δεδομένου ότι από αυτούς τους διευθυντές θα 

ζητηθεί να παράσχουν τη συμβουλή τους σχετικά με την επιλογή των μεθοδολογιών που 
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ταιριάζουν στα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και την επιλογή εκείνων των μελών της 

εκπαιδευτικής ομάδας που θα κληθούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.  

 

3. Βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης. 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την οργάνωση της εκπαίδευσης υπάρχουν διάφορες 

πλευρές που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να εξασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση προσθέτει 

πραγματική αξία στην επιχείρηση. Για παράδειγμα, δε χρειάζεται να γίνουν όλοι ειδικοί σε 

ένα θέμα, οπότε δεν είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν όλοι για να γίνουν ειδικοί.  

 

4. Επιλογή ανοιχτών ή ιδιωτικών μαθημάτων. 

Οι ανοιχτές συναντήσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι παρευρίσκονται συμμετέχοντες από 

διάφορα υπόβαθρα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει άριστη πηγή πληροφοριών για εκείνους που 

είναι αρκετά εξωστρεφείς ώστε να την εκμεταλλευτούν. Τα ιδιωτικά μαθήματα από την άλλη 

μεριά, έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν ώστε να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες 

ανάγκες των συμμετεχόντων, αυξάνοντας έτσι και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης.  

 

5. Προετοιμασία των εκπαιδευομένων. 

Είναι πολύ απογοητευτικό να ερωτηθεί ο συμμετέχοντας σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

ποιο λόγο το παρακολουθεί και αυτός να απαντήσει ότι βρίσκεται εκεί γιατί τον έστειλαν. Για 

το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να αφιερωθεί έστω και ελάχιστος χρόνος ώστε ο 

συμμετέχοντας να ενημερωθεί σχετικά με το λόγο της εκπαίδευσής του, τι αναμένεται να 

επιτευχθεί με την εκπαίδευση και τι θα απαιτηθεί από αυτόν όταν επιστρέψει στην εργασία 

του.  

 

6. Επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής. 

Η εκπαίδευση για μία καινούργια δεξιότητα αρκετά νωρίτερα πριν αυτή εφαρμοστεί μπορεί 

να έχει θετικά αποτελέσματα. Αντίστοιχα, η εκπαίδευση για τη δεξιότητα αυτή λίγο αφότου 

εφαρμοστεί, ή ακόμη χειρότερα, αφού εφαρμοστεί με άσχημα αποτελέσματα, μπορεί να 

προκαλέσει σημαντικές απώλειες για την επιχείρηση. Επίσης, αναφέρει ο Reeve (1994), είναι 

πολύ σημαντικό η εκπαίδευση για την εισαγωγή ενός καινούργιου προϊόντος ή μιας 

καινούργιας τεχνολογίας να γίνει σε περίοδο ηρεμίας για τον εργαζόμενο και όχι σε περίοδο 

έντονου άγχους και αυξημένου φόρτου εργασίας, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να είναι πιο 

δεκτικός σε αυτά. 
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7. Επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. 

Από τη στιγμή που έγινε μία επένδυση στην εκπαίδευση, είναι πολύ σημαντικό για την 

επιχείρηση να διαπιστώσει κατά πόσον αυτή είχε μία θετική επίδραση στη λειτουργία της, να 

επιβεβαιώσει δηλαδή τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εκπαίδευσης. Αυτό είναι εφικτό εάν 

η επιχείρηση ανατρέξει στις ανάγκες που αναγνωρίστηκαν με τον έλεγχο και στη συνέχεια 

εξετάσει εάν αυτές ικανοποιήθηκαν. Εάν δεν ικανοποιήθηκαν ή ικανοποιήθηκαν μερικώς, 

τότε ιδιαίτερη σημασία έχει να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Πολύ σημαντικό 

είναι επίσης, καταλήγει ο Reeve (1994), να χρησιμοποιηθεί ένας συντονιστής ο οποίος θα 

διασφαλίζει ότι οι νέες γνώσεις και οι ικανότητες που απέκτησαν οι συμμετέχοντες στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόζονται κανονικά στην εργασία τους. 

  

2.2.4. Εμπόδια που Καλείται να Ξεπεράσει η Εκπαίδευση 

 

Ο W. Brooks (2007) έχει αναγνωρίσει τρία βασικά εμπόδια που έχει να ξεπεράσει το 

τμήμα ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να αναβαθμίσει το ρόλο της εκπαίδευσης και να 

αποδείξει την αξία της:  

 

1) Η ανυπαρξία σύνδεσης ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό και τις λειτουργίες της 

εκπαίδευσης 

Ο πρώτος παράγοντας που θα μπορούσε να αποτελεί εμπόδιο, εξηγεί ο Brooks (2007), 

είναι το χαμηλό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό και της εκπαίδευσης, 

ακόμη και όταν τα δύο αυτά τμήματα δουλεύουν πάνω στα ίδια ανθρωποκεντρικά θέματα. 

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν ανέκδοτες ιστορίες που αφορούν στον ανταγωνισμό και την 

προσπάθεια για διάκριση ανάμεσα στους δύο τομείς. Λαμβάνοντας το γεγονός αυτό υπόψη, 

είναι δύσκολο για το διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού να διαδραματίσει ένα στρατηγικό 

ρόλο στην παρουσίαση αποδείξεων για την αξία της εκπαίδευσης. Ο πιο δυνατός τρόπος για 

να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός αντιλαμβάνεται την αξία της εκπαίδευσης είναι να υπάρχει 

μία συντονισμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση, η οποία θα στηρίζεται από συστήματα 

αμοιβών και αναγνώρισης.  

 

2) Η αναφορά των λάθος πραγμάτων 

Πολλά έχουν γραφτεί σχετικά με το θέμα της μέτρησης της απόδοσης της εκπαίδευσης. 

Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι το πιο κοινό πλαίσιο μέτρησης δεν εφαρμόζεται σε περίπου 

97% των εκπαιδευτικών επεμβάσεων. Στο επίκεντρο όλου αυτού βρίσκεται μία σύγχυση για 
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τη μέτρηση και την αξία της παρουσίασης αποδείξεων, καθώς είναι τόσο διαφορετικά που 

απαιτούν μία πλήρη αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με τρόπο που το τμήμα ανθρώπινου 

δυναμικού υποβάλλει αναφορές σχετικά με τις πτυχές της εργασίας του. Τα ευρύτερα είδη 

μετρήσεων, εκτός από αυτά που είναι αναποτελεσματικά, βασίζονται στις δραστηριότητες και 

στις εισροές στην εκπαίδευση.   

 

3) Η έλλειψη εμπορικής σύνδεσης 

Πρόκειται για το στρατηγικό ρόλο, ο οποίος θα πρέπει να είναι διορατικός και σαφής, που 

μπορεί να διαδραματίσει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ 

των μετρήσεων στην επιχείρηση και των επιπτώσεων στην ικανότητα των ανθρώπων. Αυτός 

είναι ένας μοναδικός ρόλος διασύνδεσης όπου οι ειδικοί του ανθρώπινου δυναμικού 

παραδοσιακά εστιάζουν στις μετρήσεις και τους δείκτες απόδοσης, αλλά δεν ασχολούνται με 

την αξία της αναβάθμισης των ικανοτήτων των ανθρώπων ως μέσο για τη βελτίωση αυτών 

των μετρήσεων. 

 

2.3. Εφαρμογή 

2.3.1. Μέθοδοι – κλειδιά για τη Βελτίωση της Μεταφοράς και της 

Αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης  

 

Η L. Ford (2009), βασιζόμενη στη 15ετή εμπειρία της στο χώρο των επιχειρήσεων, 

αναφέρει στο άρθρο της “Improving training transfer” κάποιες μεθόδους – κλειδιά για τη 

βελτίωση της μεταφοράς και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Περίπου 20 τοις 

εκατό αυτών που διδάσκεται κανείς σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται στον 

πραγματικό κόσμο ενώ το ποσοστό της εκπαίδευσης που ασκεί θετική επίδραση στην 

παραγωγικότητα ή σε άλλα μετρήσιμα αποτελέσματα του οργανισμού είναι ακόμη μικρότερο. 

Αυτό, σύμφωνα με τη Ford (2009), συμβαίνει για διάφορους λόγους: λόγω της μη 

υποστηρικτικής κουλτούρας της επιχείρησης, της πίεσης, των προϊσταμένων που 

διαμορφώνουν κακές συμπεριφορές και άλλων. Συνεχίζοντας, η Ford (2009) παραθέτει 

μερικές εύκολες αλλαγές που μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις ώστε να δημιουργήσουν 

εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα προκαλέσουν αλλαγή στο εργασιακό περιβάλλον και 

θα επιτρέψουν την εφαρμογή νέων συμπεριφορών.   
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 Απομνημόνευση  

Πολλές φορές το άτομο δεν είναι σε θέση να θυμηθεί το φαγητό που έφαγε την 

προηγούμενη ημέρα, το όνομα του διευθυντή του σχολείου στο οποίο μαθήτευσε ή το θέμα 

της διάλεξης που παρακολούθησε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της υπερφόρτωσης 

πληροφοριών. Η Ford (2009), ως σύμβουλος επιχειρήσεων, έρχεται συχνά αντιμέτωπη με 

έναν κατάλογο επιθυμητών αποτελεσμάτων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, χωρίς να 

δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο βαθμό προτεραιότητας. Είναι δελεαστικό να σχεδιάζεται ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα κάνει μία βιαστική επισκόπηση των θεμάτων και θα 

ικανοποιεί τον πελάτη ή το διευθυντή. Το κλειδί, όμως, δεν είναι η βραχυπρόθεσμη 

ικανοποίηση που προσφέρεται με ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά η μακροχρόνια αλλαγή στη 

συμπεριφορά ή η αύξηση στο επίπεδο ικανότητας του υπαλλήλου.  

 

 Θέτοντας τις βάσεις για επιτυχία 

Το τμήμα εκπαίδευσης θα πρέπει να δει το χρόνο επαφής του με τους συμμετέχοντας σε 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως ένα πολύτιμο γεγονός. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 

δημιουργηθεί μάθηση πριν και μετά από την περίοδο εκπαίδευσης. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 

υπάλληλοι δε γνωρίζουν για ποιο λόγο συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τι 

αναμένεται από αυτούς να κάνουν με τις καινούργιες πληροφορίες που θα αποκτήσουν ή το 

λόγο για τον οποίο το πρόγραμμα εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. 

Κάνοντας η επιχείρηση εσωτερική διαφημιστική εκστρατεία για τα εκπαιδευτικά της 

προγράμματα θέτει τις βάσεις για την επιτυχία τους. Με τον τρόπο αυτό, οι εργαζόμενοι 

προετοιμάζονται για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος το οποίο θα κληθούν κάποια στιγμή να παρακολουθήσουν.  

 

 Η εκπαίδευση είναι ένα άθλημα επαφής  

Το να κάνει η επιχείρηση τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά είναι το κλειδί στη 

διατήρηση και την εφαρμογή. Η ενεργή συμμετοχή μπορεί να πάρει πολλές μορφές: μελέτες 

περιπτώσεων, εμπειρικές δραστηριότητες, ομαδικές συζητήσεις και άλλα. Το τμήμα 

εκπαίδευσης θα πρέπει να επιδιώκει την ποικιλία των δραστηριοτήτων ώστε να ταιριάζουν 

στα διαφορετικά είδη μάθησης και να επενδύει χρόνο σε δραστηριότητες οι οποίες θα 

μεγιστοποιήσουν την απομνημόνευση και την εφαρμογή των πλέον σημαντικών 

αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης. Πολλές φορές οι εκπαιδευτές αμελούν το γεγονός ότι η 

συζήτηση και η εφαρμογή αυτών πάνω στα οποία εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι είναι 
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σημαντικότερα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης αυτή καθ’ αυτή. Μαζί με την 

προετοιμασία προ εκπαίδευσης, η Ford (2009) προτείνει: 

 Τοποθέτηση διαγραμμάτων με διάφορες ερωτήσεις – κλειδιά στους τοίχους 

της αίθουσας εκπαίδευσης και παρότρυνση των εκπαιδευομένων να 

μελετήσουν τα διαγράμματα και να διατυπώσουν τις σκέψεις τους. 

 Χρησιμοποίηση μερικών από τους εκπαιδευόμενους ως παρατηρητές κατά τη 

διάρκεια των ομαδικών ασκήσεων και παρότρυνσή τους να μοιραστούν τις 

παρατηρήσεις τους σχετικά με τη συμπεριφορά της ομάδας. 

 Σύντομη ανασκόπηση του θέματος που θα συζητηθεί μετά από κάποιο 

διάλειμμα ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν το χρόνο να προετοιμαστούν.     

 

 Παρακολούθηση των εξελίξεων 

Η αλλαγή της συμπεριφοράς δεν έρχεται φυσικά. Χωρίς πραγματική υπευθυνότητα, οι 

περισσότεροι άνθρωποι συνεχίζουν να κάνουν τα πράγματα όπως έχουν συνηθίσει. Οι 

δραστηριότητες παρακολούθησης των εξελίξεων, ιδιαίτερα όταν γίνονται με τον άμεσο 

προϊστάμενο τονίζει η Ford (2009), ενισχύουν την εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο. 

Καταλήγοντας, προτείνει την παροχή στους διευθυντές ή τους προϊσταμένους εύχρηστων 

δραστηριοτήτων, θέματα προς εκκίνηση συζήτησης για τις συναντήσεις με το προσωπικό 

τους, δημιουργία δραστηριοτήτων παρακολούθησης των εξελίξεων για τους συμμετέχοντες 

και τους διευθυντές τους, εφαρμογή πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα οποία θα 

συμμετέχει και η ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης με σκοπό να διατυπώσει τις απόψεις της 

σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος στο ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησης ή στις 

συναντήσεις μεταξύ των εργαζομένων. 

 
  

2.3.2. Επιλογή Εκπαιδευτικού Εργαλείου 

 

Οι Read και Kleiner (1996) αναφέρουν ότι κανένα εκπαιδευτικό εργαλείο από μόνο του 

δεν είναι ανώτερο από όλα τα υπόλοιπα. Η φύση του υλικού που παρουσιάζεται, ο αριθμός 

των ατόμων που εκπαιδεύονται, το υπόβαθρο και η ικανότητά τους, το είδος και το μέγεθος 

του διαθέσιμου εξοπλισμού, ο χρόνος που είναι δυνατό να αφιερωθεί στην εκπαίδευση και τα 

αποτελέσματα που επιτυγχάνονται πρέπει όλα να εξεταστούν όταν καθορίζεται το καλύτερο 

εκπαιδευτικό εργαλείο για ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Sims, 1990). 
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Όταν είναι εφικτό, είναι καλύτερο να επιλεχθεί μια μέθοδος η οποία να ενθαρρύνει την 

ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευόμενου και να παρέχει επαρκή ανατροφοδότηση, αυξάνοντας 

την πιθανότητα αυτό που διδάσκεται στα πλαίσια της εκπαίδευσης να διατηρηθεί και να 

εφαρμοστεί αργότερα. Από τα εκπαιδευτικά εργαλεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω, η 

ατομική καθοδήγηση, τα παιχνίδια ρόλων, τα παιχνίδια προσομοίωσης, η μελέτη περίπτωσης 

και η εκπαίδευση μέσω υπολογιστή τοποθετούνται ψηλά στο βαθμό δραστηριότητας του 

εκπαιδευόμενου και της ανατροφοδότησης. Τα υπόλοιπα εργαλεία είναι παθητικά αλλά 

μπορούν να γίνουν ενεργητικά με πρόσθετη προσπάθεια εκ μέρους του εκπαιδευτή (Read and 

Kleiner, 1996).  

 
Συνεχίζοντας, οι Read και Kleiner (1996) αναφέρουν ότι η χρήση ενός αποτελεσματικού 

εκπαιδευτικού εργαλείου δεν εγγυάται ότι η διαδικασία εκπαίδευσης θα είναι 

αποτελεσματική. Η επιλογή ενός κατάλληλου εργαλείου αποτελεί ένα μικρό μόνο βήμα στο 

σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Πριν επιλεγεί το 

εκπαιδευτικό εργαλείο θα πρέπει να αναλυθούν και να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες του 

οργανισμού. Στη συνέχεια, θα πρέπει να θεμελιωθούν οι σκοποί και οι στόχοι του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, από τους οποίους θα προκύψει η επιλογή του κατάλληλου 

εργαλείου. 

 
Καταλήγοντας, οι Read και Kleiner (1996) αναφέρουν ότι η μέτρηση της συμπεριφοράς 

με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης προσδιορίζει το κατά πόσον οι πληροφορίες που 

μαθαίνονται μεταφέρονται στην εργασία. Για να είναι η εκπαίδευση ευεργετική για την 

επιχείρηση, θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμη, κάτι που εξαρτάται και από την εκπαίδευση αλλά 

και από το εργασιακό περιβάλλον. Οι Read και Kleiner (1996) παραθέτουν ένα παράδειγμα 

ώστε να γίνει αυτό κατανοητό: μία τράπεζα έστειλε τους ταμίες της να εκπαιδευτούν στα 

προϊόντα της, ώστε να είναι σε θέση να πουλήσουν στους πελάτες πρόσθετες υπηρεσίες. Με 

την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι ταμίες δε θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν χαμηλά 

ποσοστά απόδοσης χρησιμοποιώντας τις νέες δεξιότητες στην εργασία τους και δαπανώντας 

χρόνο για να συζητήσουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της τράπεζας, επειδή η απόδοσή 

τους συνέχισε να μετράται με βάση τον αριθμό των συναλλαγών που διεκπεραίωναν. Οι 

άνθρωποι θα πράξουν αυτό για το οποίο ανταμείβονται. Σε αυτήν την περίπτωση, το 

περιβάλλον δεν έδωσε τους ταμίες  την ευκαιρία ή το κίνητρο να χρησιμοποιήσουν την 

εκπαίδευσή τους στην εργασία. Ακόμα και αν η εκπαίδευση είναι από μόνη της 
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αποτελεσματική, εάν οι υπάλληλοι δεν μπορούν να μεταφέρουν αυτό που έχουν μάθει, τότε η 

εκπαίδευση πάει χαμένη (Joinson, 1995). 

 

2.4. Αξιολόγηση της εκπαίδευσης  

 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναφέρει ο A. Kelly (1993), η ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού δεν υπήρχε σαν θέμα προς συζήτηση στις συνεδριάσεις της διοίκησης των 

επιχειρήσεων. Εντούτοις, μέχρι τη στιγμή που το τμήμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού θα 

ανακαλύψει μία μέθοδο για τη ποσοτικοποίηση των εισροών σε όρους τελευταίας γραμμής, η 

κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί. Η έννοια της μέτρησης της απόδοσης της εκπαίδευσης και 

της ανάπτυξης, αναφέρει ο Kelly (1993), έχει προκαλέσει πολλούς επαγγελματίες του 

ανθρώπινου δυναμικού να επανεξετάσουν το λόγο ύπαρξής τους. Η ιδέα ότι το ανθρώπινο 

δυναμικό είναι μια λειτουργία όπως οποιαδήποτε άλλη που πρέπει να αντιμετωπισθεί λογικά 

και με αυστηρούς επιχειρησιακούς όρους δεν ταιριάζει εύκολα με ένα επάγγελμα οι άνθρωποι 

του οποίου ανέκαθεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους παράγοντες για την αλλαγή των 

ανθρώπων παρά για τη βελτίωση της επιχείρησης.  

 
Ο Kelly (1993) αναφέρει ένα πρότυπο αξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνει τρία σημεία: 

την αξιολόγηση, τη μέτρηση και την απόδοση. Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία 

στους επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού είναι η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων 

και ο καθορισμός των παραμέτρων για την αξιολόγηση. Ο άμεσος συσχετισμός ανάμεσα 

στην εκπαίδευση και ανάπτυξη και την κατώτατη γραμμή είναι δύσκολο να αξιολογηθεί αλλά, 

όταν γίνεται με το σωστό τρόπο, μια τέτοια αξιολόγηση αποτελεί την πιο τρανταχτή απόδειξη 

της απόδοσης της επένδυσης στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη. 

 

 Η βασική πηγή του προβλήματος, τονίζει ο Kelly (1993), είναι το γεγονός ότι οι ειδικοί 

του HR έχουν δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για την πραγματική λειτουργία της επιχείρησης και 

συνεπώς τα αποτελέσματά τους σπάνια συνδέονταν σκοπίμως με την παραγωγική διαδικασία. 

Η κύρια απαίτηση όσον αφορά στην επίτευξη της μέτρησης της απόδοσης της εκπαίδευσης 

και της ανάπτυξης είναι οι επαγγελματίες του HR να εξασφαλίσουν ότι διευθυντές πρώτης 

γραμμής αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ως ένα μέσο για τη βελτίωση 

της λειτουργίας τους και για την επίτευξη των στόχων τους και την επίλυση των 

προβλημάτων τους. Έτσι, τα κύριο ζήτημα σε αυτή τη φάση, σύμφωνα πάντα με τον Kelly 

(1993), είναι η αλλαγή των αντιλήψεων των διευθυντών πρώτης γραμμής ώστε να θεωρήσουν 
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την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ως δραστηριότητες ζωτικής σημασίας για την πορεία της 

επιχείρησης.  

 

2.4.1. Η Σημασία της Αξιολόγησης της Εκπαίδευσης  

 
Σύμφωνα με τις Glaveli και Kufidu (2005) η φάση της αξιολόγησης της εκπαίδευσης 

είναι πολύ σημαντική. Η αξιολόγηση πρέπει να συλλάβει αυτό που ο οργανισμός έχει 

κερδίσει από τις δραστηριότητες της εκπαίδευσης. Πρόκειται για μία προσπάθεια να μετρηθεί 

η απόδοση της επένδυσης για την επιχείρηση, η νομισματική δηλαδή αξία αυτού που κάνει το 

τμήμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης.   

 

Υπάρχουν δύο τύποι αξιολόγησης (Glaveli and Kufidu, 2005): η αξιολόγηση του 

προγράμματος, η οποία αναφέρεται στις αλλαγές στη συμπεριφορά ή/ και τη γνώση και η 

αξιολόγηση των συστημάτων που καταδεικνύει το κόστος της αποτελεσματικότητας από την 

επέμβαση της εκπαίδευσης. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα μπορούσαν να μετρηθούν με 

βάση την ικανοποίηση των υπαλλήλων, την εφαρμογή της νεοαποκτηθείσας γνώσης, τη 

βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, τα κέρδη από την αύξηση της παραγωγικότητας, την 

ικανοποίηση των πελατών και τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η αλλαγή (Glaveli and 

Kufidu, 2005).   

 

Σκοπός των δραστηριοτήτων της αξιολόγησης της εκπαίδευσης, καταλήγουν οι Glaveli 

και Kufidu (2005), είναι να ανιχνευθεί το κατά πόσον οι στόχοι και το περιεχόμενο των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι συμβατά με την αποστολή και τις τρέχουσες αλλά και τις 

μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού αλλά και εάν οι στόχοι επιτυγχάνονται με 

αποτελεσματικό και αποδοτικό για την επιχείρηση τρόπο, έτσι ώστε να προκύψουν και οι 

όποιες απαραίτητες ρυθμίσεις. Στο στάδιο της αξιολόγησης θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται το εκπαιδευτικό πλάνο, οι μέθοδοι και τα εκπαιδευτικά εργαλεία καθώς 

επίσης και μία σύγκριση της απόδοσης αυτών που εκπαιδεύονται πριν και μετά το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα.   

 

 Στο γεγονός ότι η τελική αυτή φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι πιθανότατα και 

η σημαντικότερη από την άποψη της αύξησης της αποτελεσματικότητας συμφωνούν και οι 

Read και Kleiner (1996). Όπως αναφέρουν, είναι σημαντικό να έχει κάποιος την ευθύνη για 

την ανάπτυξη ενός αποδοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος και να υπάρχει η δυνατότητα 
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αυτή η απόδοση να μετρηθεί. Για να θεωρηθεί αποτελεσματική, η χρηματική αξία των 

ωφελειών της εκπαίδευσης, όπως είναι η αυξανόμενη παραγωγικότητα, θα πρέπει να 

υπερβαίνει τις δαπάνες για την εκπαίδευση.    

 

2.4.2. Μοντέλα Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης 

 

 Ο A. Pandey (2007) κάνει στο άρθρο του “Strategically focused training in Six Sigma 

way: a case study” μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα μοντέλα αξιολόγησης 

της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης. Με βάση τον Pandey (2007), 

στο παρελθόν το πρότυπο Kirkpatric (1959, 1998) καθοδήγησε σε μεγάλο βαθμό την 

αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Υπάρχουν συνολικά τέσσερα ιεραρχικά επίπεδα στο δικό του 

πρότυπο: η αντίδραση, η μάθηση, η μεταφορά της συμπεριφοράς και τα οργανωσιακά 

αποτελέσματα. Οι Plant και Ryan (1992) σε διεθνές επίπεδο και ο Yadapadithaya (2001) στο 

ινδικό πλαίσιο, σύμφωνα πάντα με τον Pandey (2007), αναφέρουν ότι η αξιολόγηση της 

εκπαίδευσης που περιγράφεται από τον Kirkpatrick (1959, 1998) εφαρμόζεται μόνο στο 

επίπεδο αντίδρασης των εκπαιδευόμενων. Παρόλα αυτά, με την άνοδο της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 οι διευθυντές έμαθαν ότι όλα μπορούν και πρέπει 

να μετρηθούν (Kelly, 1993). Οι διευθυντές καλούνται τώρα να παρουσιάσουν τη διαφορά 

που κάνουν οι δραστηριότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης στην αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης. Σύμφωνα με τους Endres και Kleiner (1990), η επιτυχημένη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση της διοίκησης θα πρέπει να περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση σε κομβικής σημασίας περιοχές όπως είναι η συναισθηματική αντίδραση και το 

κέρδος σε γνώση, τα οποία μετρώνται με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 

 
Όσον αφορά στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, συνεχίζει ο 

Pandey (2007), οι ερευνητές υποστηρίζουν την αξιολόγησή της με βάση την ολοκλήρωσή της 

με τη ζωή στα πλαίσια του οργανισμού. Το μοντέλο αξιολόγησης για την εξασφάλιση της 

ποιότητας του Akin – Ogundeji (1991) είναι βασισμένο σε αυτήν την σκέψη. O Maynard 

(1993) ασχολείται με το ρόλο των πειραματικών αξιολογήσεων και θεωρεί ότι αποτελούν μια 

ισχυρή μέθοδο για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος. Ο Rao 

(1984) και ο Kar (1985) υπογραμμίζουν την  ανάγκη δέσμευσης σε όλα τα επίπεδα του 

οργανισμού ώστε να είναι η εκπαίδευση αποτελεσματική. 
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Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης αναγνωρίζεται από την άποψη της αλλαγής στη 

συμπεριφορά και την απόδοση των υπαλλήλων. Συγκριτικά λιγότερη αναφορά στη 

λογοτεχνία βρίσκει κανείς σχετικά με τη στρατηγική και πελατειακή προσέγγιση που αυτή 

μπορεί να πάρει. Οι Plant και Ryan (1992), όπως αναφέρει ο Pandey (2007), έχουν προτείνει 

ένα σύστημα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί τη 

βάση της ανάλυσης του ατόμου και δίνει τη δυνατότητα για τη διερεύνηση των ανεπαρκειών 

της ομάδας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση του κενού που 

υπάρχει ανάμεσα στο ατομικό και το οργανωσιακό επίπεδο όσον αφορά αυτό που 

αντιλαμβάνεται κανείς ως ικανότητα. 

 
Ο Phillips (1999) πρότεινε ένα σύστημα απόδοσης της επένδυσης (ROI) για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όσον αφορά το ρόλο τους στα επιχειρησιακά 

αποτελέσματα. Αποτελείται από πέντε βήματα, όπως αυτά παρουσιάζονται από τον Pandey 

(2007):  

• Την αντίδραση και την προγραμματισμένη δράση. Περιλαμβάνει την αντίδραση 

των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τους σκοπούς που έχουν 

για αυτά που έμαθαν κατά τη διάρκεια αυτού. 

• Την εκπαίδευση. Πρόκειται για τη μεταβολή στις ικανότητες, τη γνώση και τη 

συμπεριφορά των συμμετεχόντων.  

• Την εφαρμοσμένη στην εργασία εκπαίδευση. Περιλαμβάνει τη διερεύνηση του 

κατά πόσον οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφάρμοσαν αυτά που 

έμαθαν στην εργασία τους.  

• Τα επιχειρησιακά αποτελέσματα. Πρόκειται για την παραγωγή μετρήσιμων 

αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της εκπαίδευσης στην εργασία. 

• Την απόδοση της επένδυσης. Είναι η διερεύνηση του κατά πόσον η νομισματική 

αξία των αποτελεσμάτων από την εκπαίδευση ξεπέρασαν την αξία του 

εκπαιδευτικού προγράμματος.   

   

Ο Kelly (1993) αναφέρει μία προσέγγιση πέντε βημάτων η οποία, κατά τη γνώμη του, 

μπορεί να διευκολύνει τη μέτρηση της απόδοσης και της ανάπτυξης. Τα βήματα αυτά που 

προτείνει είναι τα εξής: 

 

I. Το πρώτο βήμα της διαδικασίας μέτρησης της απόδοσης έχει να κάνει με το διευθυντή 

του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και του διευθυντή γραμμής οι οποίοι πρέπει να 
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προσδιορίσουν εκείνο το θέμα της εργασίας στο οποίο απευθύνεται η εκπαίδευση 

καθώς και το επιθυμητό αποτέλεσμα από την παρέμβαση της εκπαίδευσης και της 

ανάπτυξης. Στη συνέχεια, οι διευθυντές πρέπει να προσδιορίσουν εκείνους τους 

δείκτες με βάση τους οποίους θα μετράται η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης 

και της ανάπτυξης. Τέλος, θα πρέπει να προσδιορίσουν τα εργαλεία τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της απόδοσης. 

 

II. Το δεύτερο βήμα, συνεχίζει ο Kelly (1993), είναι η ανάλυση της κατάστασης έτσι 

ώστε να διαμορφωθεί ένα συγκριτικό στοιχείο της παρούσας απόδοσης. Προκειμένου 

να επιτευχθεί μία αποτελεσματική αξιολόγηση, αυτή θα πρέπει να γίνει με βάση τα 

εργαλεία που καθορίστηκαν στην προηγούμενη φάση αυτής της διαδικασίας. Ο 

καθορισμός των δεικτών απόδοσης, ο σχεδιασμός των εργαλείων αξιολόγησης και η 

διαμόρφωση του συγκριτικού στοιχείου απόδοσης αποτελούν τα πιο σημαντικά 

στάδια στη διαδικασία μέτρησης της απόδοσης της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης. 

 

III. Το τρίτο βήμα αφορά στην εφαρμογή της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης, που μπορεί 

να περιλαμβάνει την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση ενός συστήματος 

μέτρησης της απόδοσης. 

 

IV. Στο τέταρτο βήμα, ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού και ο διευθυντής γραμμής 

μετρούν εκ νέου τους δείκτες απόδοσης μετά την παρέμβαση της εκπαίδευσης και της 

ανάπτυξης χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν στο 

δεύτερο βήμα, παρέχοντας στους διευθυντές τη δυνατότητα να ποσοτικοποιήσουν το 

επίπεδο της αλλαγής ή της βελτίωσης που έλαβε χώρα. 

 

V. Το τελευταίο βήμα είναι, πάντα σύμφωνα με τον  Kelly (1993), το πιο δύσκολο για 

τους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, καθώς προκειμένου να μετρηθούν τα 

αποτελέσματα της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης, θα πρέπει οι αλλαγές να 

εκφραστούν σε χρηματικούς όρους. Αυτό απαιτεί προσπάθεια από μέρους του 

διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού ώστε να καθορίσει τη νομισματική αξία μερικών 

δραστηριοτήτων. Το θετικό της διαδικασίας αυτής είναι ότι τα πλεονεκτήματα της 

εκπαίδευσης και της ανάπτυξης εκφράζονται σε όρους που γίνονται κατανοητοί από 

όλους τους διευθυντές, συμβάλλοντας έτσι στον καθορισμό της απόδοσης της 

επένδυσης.     
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2.4.3. Παράγοντες Επιτυχίας κατά το Σχεδιασμό και τη Χρήση Εργαλείων και 

Τεχνικών Αξιολόγησης    

 

Σύμφωνα με τον Kelly (1993), υπάρχουν τρία βασικά σημεία κατά το σχεδιασμό και τη 

χρήση εργαλείων και τεχνικών αξιολόγησης: 

 

o Η επιλογή των μεθόδων πρέπει να είναι περιστασιακή, με την έννοια ότι η επιλογή 

των εργαλείων και των τεχνικών θα πρέπει να καθορίζεται από τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα της εκπαίδευσης ή της ανάπτυξης η οποία αξιολογείται. 

 

o Οι περισσότερες διαδικασίες αξιολόγησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν έναν 

αριθμό εργαλείων και τεχνικών. Αυτό σημαίνει ότι προκειμένου η απόδοση να είναι 

όσο πιο περιεκτική και ακριβής γίνεται, τότε η αξιολόγηση θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει μια σειρά εργαλείων και τεχνικών, από τα οποία άλλα θα είναι 

ποιοτικά και άλλα ποσοτικά και τα οποία, όταν θεωρηθούν συνολικά, θα προσφέρουν 

μία πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων. 

 

o  Η αξιολόγηση θα πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στον οργανισμό παρά στην 

εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα να 

αξιολογηθεί ως επιτυχές, εάν όμως η εκπαίδευση δεν εφαρμόζεται ούτε μετράται στα 

πλαίσια του οργανισμού, τότε η αξιολόγηση της απόδοσης της εκπαίδευσης μπορεί να 

αποδειχθεί παραπλανητική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
 

3.1. Εισαγωγικά 

 

Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο είναι ο φορέας εκπαίδευσης της Ελληνικής Ένωσης 

Τραπεζών. Σκοπός του, όπως καθορίζεται από το ίδιο το Ινστιτούτο μέσω του δικτυακού του 

τόπου, είναι η συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών μέσω της 

συστηματικής ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού τους 

ενώ κυριότερος στόχος του είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα σπουδών, το οποίο 

περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, σε όλα τα 

επίπεδα γνώσεων και ικανοτήτων. 

 

Πρωταρχική επιδίωξη του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου είναι η διασφάλιση της 

αντιστοιχίας της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου και η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της. Επιπλέον, λειτουργεί ως πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης από τον αρμόδιο εθνικό φορέα, διαθέτει διαπίστευση σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο για προγράμματα και εξεταστικές διαδικασίες και διατηρεί τακτική επαφή με 

ομόλογα εθνικά ινστιτούτα, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις. Τέλος, επιλέγει εισηγητές 

που είναι, κατά κύριο λόγο, έμπειροι επαγγελματίες του χώρου αλλά και εξειδικευμένοι 

καθηγητές ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πηγή: www.hba.gr/eti/). 

 

Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, ως ο μοναδικός φορέας για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της διατραπεζικής εκπαιδευτικής πολιτικής, στηρίζει τη δραστηριότητά του στις 

προτάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και στο έργο 

της Διατραπεζικής Επιτροπής Εκπαίδευσης. Η τεχνογνωσία των στελεχών της Ελληνικής 

Ένωσης Τραπεζών σε συνδυασμό με τη συμβολή των εκπροσώπων των τραπεζών στις 

πολυάριθμες διατραπεζικές επιτροπές της, προσδίδει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου δύο συγκριτικά πλεονεκτήματα: πρώτον, είναι το πλέον 

κατάλληλο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των τραπεζών και δεύτερον, είναι 
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το μοναδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε θέματα κανόνων που ρυθμίζουν τη λειτουργία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος (Πηγή: www.hba.gr/eti/). 

 

Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διατραπεζικών 

προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης για όλα τα επίπεδα και αντικείμενα του 

ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενδοτραπεζικής/ 

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και εκπαίδευσης, η διοργάνωση εξετάσεων πιστοποίησης 

επαγγελματικής επάρκειας καθώς και διαγωνισμών, η συγγραφή, η έκδοση και η διάθεση 

εκπαιδευτικών εγχειριδίων και η διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης, συνεδρίων και 

συναντήσεων εργασίας (Πηγή: www.hba.gr/eti/). 

 

Οι υπηρεσίες του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου απευθύνονται (Πηγή: 

www.hba.gr/eti/):  

• Στο σύνολο των εργαζομένων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα. 

• Σε κάθε οργανισμό, επιχείρηση ή ιδιώτη επαγγελματία που αναζητά σχετική 

εκπαίδευση. 

• Σε αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να εργαστούν  

στον κλάδο αυτό. 

• Στους τελικούς αποδέκτες των τραπεζικών υπηρεσιών, κυρίως τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις. 

• Σε κάθε ενδιαφερόμενο εκτός Αθηνών, καθώς παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση 

μέσω της μικτής μεθόδου εξ αποστάσεως μάθησης που περιλαμβάνει συναντήσεις  

σε αίθουσα και ειδικά σχεδιασμένα εγχειρίδια. Τα προγράμματα αυτά αφορούν 

κυρίως στις τραπεζικές εργασίες. 

• Στα τραπεζικά συστήματα της Βαλκανικής, της Παρευξείνιας περιοχής και της 

Ανατολικής Μεσογείου. 

 

Ο στόχος της διατραπεζικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Τραπεζικού 

Ινστιτούτου ταυτίζεται με τους καταστατικούς σκοπούς της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για 

τη στήριξη του εκσυγχρονισμού και της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών μέσω της 

αναβάθμισης των ανθρώπινων πόρων τους. Για το λόγο αυτό, εκτός από την παροχή 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, το έργο του Ινστιτούτου περιλαμβάνει εκδόσεις, μελέτες και 

συνεργασίες με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της 
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Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ξεκίνησε το 1986 με τη σύσταση Τομέα Εκπαίδευσης, ο οποίος 

αναβαθμίστηκε σύντομα σε «Εκπαιδευτικό Κέντρο Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών» και, από 

το 1999, σε «Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο» (Πηγή: www.hba.gr/eti/). 

 

Μερικοί από τους κυριότερους ιστορικούς σταθμούς στην πορεία του Ελληνικού 

Τραπεζικού Ινστιτούτου είναι οι εξής (Πηγή: www.hba.gr/eti/):  

• Από το 1995 λειτουργεί η Διατραπεζική Επιτροπή Εκπαίδευσης, με στόχο την 

ουσιαστική και συστηματική συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τους 

υπευθύνους εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού όλων των τραπεζών. 

• Το 1999 θεσμοθετήθηκε το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης 

Τραπεζών ως το ανώτατο όργανο διαμόρφωσης της διατραπεζικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής, στο οποίο εκτός από τους εκπροσώπους των τραπεζών συμμετέχουν 

εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος 

(Ο.Τ.Ο.Ε.) και καθηγητές Πανεπιστημίου. 

• Το 2005 πιστοποιήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης για 

την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ενώ το 2008 

πιστοποιήθηκε και ως εξεταστικό κέντρο. 

• Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες του ΕΤΙ προσφέρονται, από το 2005, με οργανωμένο και 

ολοκληρωμένο τρόπο σύμφωνα με ένα σύστημα εκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες 

και ειδικότητες που αντιστοιχούν στις επιμέρους δραστηριότητες του ευρύτερου 

χρηματοπιστωτικού τομέα. 

• Το 2006 εισήγαγε στην Ελλάδα το European Foundation Certificate in Banking 

(E.F.C.B.), το πρώτο πανευρωπαϊκό πιστοποιητικό σπουδών στον κλάδο, που 

συνυπογράφει το European Bank Training Network (E.B.T.N.). Το ειδικά 

σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το τρίτομο εγχειρίδιο «Εισαγωγή στις 

τραπεζικές σπουδές», που υποστηρίζουν τις εξετάσεις, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη 

εκπαιδευτική επιλογή για τους εργαζομένους των τραπεζών. 

• Την ίδια χρονιά εγκαινίασε εκδοτική σειρά εκπαιδευτικών εγχειριδίων, με στόχο τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, την 

ενίσχυση της διαδικασίας των εξετάσεων, αλλά και την ευρύτερη διάχυση της γνώσης 

σε επίκαιρα και θεμελιώδη θέματα του χρηματοοικονομικού χώρου. 

• Επίσης το 2006, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς για την πιστοποίηση εργαζομένων των τραπεζών που παρέχουν 
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επενδυτικές υπηρεσίες, ορίστηκε φορέας παροχής σεμιναρίων πιστοποίησης για τη 

λήψη και διαβίβαση εντολών, καθώς και διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης για 

τις έξι ειδικότητες που προβλέπονται. 

 

3.2. Προγράμματα Εκπαίδευσης ανά Επίπεδο  

 

Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης ανά επίπεδο, 

ανάλογα με το αντικείμενο εκπαίδευσης. Έτσι, προσφέρονται εκπαιδευτικά προγράμματα σε 

θέματα Εμπορικής Τραπεζικής, Επενδυτικής Τραπεζικής και Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των προγραμμάτων αυτών, οι σκοποί τους 

και το κοινό στο οποίο απευθύνονται, όπως αυτά παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο του 

Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (www.hba.gr/eti/).  

 

3.2.1. Εμπορική Τραπεζική 

3.2.1.1. Θεμελιώδεις Γνώσεις Τραπεζικής  

 

 Το Ελληνικό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων  

Πρόκειται για ένα σεμινάριο σκοπός του οποίου είναι η ενημέρωση κυρίως του 

προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με αυτά που ισχύουν στη χώρα μας αλλά και 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στην εγγύηση των καταθέσεων, συμβάλλοντας έτσι 

στην έγκυρη ενημέρωση των συναλλασσομένων και την αποφυγή της διάδοσης ανακριβειών. 

Το πρόγραμμα, εκτός από το προσωπικό και τα στελέχη όλων των βαθμίδων που 

απασχολούνται στο δίκτυο των τραπεζών απευθύνεται και σε συναλλασσόμενους με τις 

τράπεζες που ενδιαφέρονται για τη λειτουργία του θεσμού.  

 

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές έννοιες περί εγγύησης καταθέσεων, 

η κοινοτική και η ελληνική νομοθεσία σχετικά με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων, οι 

κανόνες λειτουργίας, οι πόροι και η διοίκηση του ελληνικού συστήματος καταθέσεων και οι 

κατηγορίες των δικαιούχων καθώς και οι τρόποι κάλυψής τους από το ελληνικό Ταμείο 

Εγγύησης Καταθέσεων.   
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 Πανευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Θεμελιωδών Τραπεζικών Σπουδών (European 

Foundation Certificate in Banking – E.F.C.B.)  

Το E.F.C.B. αποτελεί πολύτιμο εκπαιδευτικό εφόδιο για όλους τους εργαζομένους σε 

πιστωτικά ιδρύματα, νέους, έμπειρους, αλλά και απόφοιτους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε αυτά. Η σφαιρική, συστηματοποιημένη και 

σύγχρονη γνώση που παρέχει για το περιβάλλον και τη λειτουργία των τραπεζών προσελκύει 

το ενδιαφέρον εκείνων που δεν διαθέτουν σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης, αλλά και όσων 

οι επαγγελματικές γνώσεις αφορούν μόνο το εξειδικευμένο αντικείμενο εργασίας τους.  

 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη σύνδεση των αναγκών της πελατείας με τις 

τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα. Ταυτόχρονα παρέχει συστηματοποιημένες πληροφορίες 

για το οικονομικό και νομισματικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες, ενώ 

ολοκληρώνεται με βασικά στοιχεία τραπεζικής δεοντολογίας, μάνατζμεντ και μάρκετινγκ. Η 

μοναδικότητα της πιστοποίησης αυτής έγκειται στο ότι ενσωματώνει τις καλύτερες πρακτικές 

τοπικών αγορών της Ευρώπης και τις συνθέτει σε ένα πιστοποιητικό προσανατολισμένο στην 

αγορά, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. 

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία παράγονται από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα είναι τα εξής: 

 Κατανόηση των βασικών εννοιών της οικονομικής επιστήμης (μικροοικονομία και 

μακροοικονομία).  

 Απόκτηση γνώσεων αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παροχή 

τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς και κατανόηση βασικών εννοιών της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης και της νομισματικής θεωρίας.  

 Κατανόηση βασικών διαδικασιών και εννοιών που εφαρμόζονται στην τραπεζική 

πρακτική, με έμφαση στην πελατεία και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.  

 Γνώση των βασικών αρχών δεοντολογίας, τραπεζικού μάρκετινγκ και μάνατζμεντ. 

 

3.2.1.2. Τραπεζικές Εργασίες  

 

 Ανάλυση Ισολογισμών – Αξιολόγηση Ποσοτικών Στοιχείων Επιχειρήσεων – 

Αριθμοδείκτες  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση των τρόπων ανάλυσης και 

αξιολόγησης των επιμέρους οικονομικών μεγεθών, είτε αυτά αφορούν διάρθρωση 
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ενεργητικού/ παθητικού είτε αποτελέσματα χρήσης, των απαραίτητων εργαλείων 

(αριθμοδείκτες) που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση των εν λόγω μεγεθών και 

της χρησιμότητας των σχολίων/ παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών, ώστε να 

προσεγγίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και να λαμβάνεται 

υπόψη κατά τη στάθμιση των ανειλημμένων ή υπό ανάληψη πιστωτικών κινδύνων.  

 

Στα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνεται ο έγκαιρος εντοπισμός εκ μέρους των 

συμμετεχόντων τόσο των δυνατών σημείων όσο και των αδυναμιών των υπό αξιολόγηση 

επιχειρήσεων, με σκοπό την επιλογή της κατάλληλης πιστοδοτικής και τιμολογιακής 

πολιτικής. 

 

 Αποτελεσματικές Πωλήσεις για τη Δημιουργία Αφοσιωμένων Πελατών 

Με αυτό το σεμινάριο δίνεται στον εκπαιδευόμενο η δυνατότητα να γνωρίσει την 

αγοραστική συμπεριφορά του πελάτη της τράπεζας, τους κανόνες επικοινωνίας, τις 

προϋποθέσεις αποτελεσματικών πωλήσεων και τους παράγοντες της αγοραστικής 

προσήλωσης του πελάτη. Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση 

να οργανώνουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες διενέργειας τόσο των εσωτερικών πωλήσεων 

μέσα στο τραπεζικό κατάστημα, όσο και των εξωτερικών πωλήσεων στην έδρα του πελάτη 

και να χρησιμοποιούν κανόνες αποτελεσματικής επικοινωνίας, ψυχοτεχνικές μεθόδους και 

τεχνικές πωλήσεων για να αυξήσουν τις πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Στη θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνονται: 

o Οι εφαρμογές των αρχών και μεθόδων του μάρκετινγκ στο χρηματοπιστωτικό τομέα  

o Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της αγοραστικής συμπεριφοράς  

o Η ανάλυση αναγκών και κινήτρων αγοράς  

o Τα στάδια της πώλησης τραπεζικών υπηρεσιών (προγραμματισμός – προσέγγιση – 

εισαγωγή – διαπίστωση αναγκών – παρουσίαση – δράση – αντιμετώπιση αντιρρήσεων 

– παρακολούθηση εξυπηρέτησης – χειρισμός παραπόνων)  

o Οι κανόνες αποτελεσματικής γραπτής, προφορικής και μη λεκτικής επικοινωνίας με 

τον πελάτη  

o Οι εφαρμογές ψυχομετρικών μεθόδων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της  

επικοινωνίας στις πωλήσεις 
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 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων  

Το σεμινάριο πραγματεύεται τα προβλήματα που ανακύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη 

στο χώρο της πληροφορικής και την αναπόφευκτη παράλληλη αύξηση της ανάγκης για 

προστασία από τις διάφορες απειλές κατά της ακεραιότητας και ασφάλειας των 

πληροφοριακών συστημάτων. Οι βασικοί σκοποί του είναι να προβληθούν τα βασικά θέματα 

ασφάλειας ενός μηχανογραφικού συστήματος, να αναφερθούν οι εσωτερικές και εξωτερικές 

απειλές και οι τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους, να προταθούν λύσεις για την 

ασφάλεια των λειτουργικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, βασισμένες στις αρχές 

κρυπτογράφησης, τα firewalls και τα διεθνή πρότυπα και να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές 

ελέγχου των μηχανογραφικών συστημάτων και οι τρόποι επίτευξης πληρέστερης ασφάλειας 

των μηχανογραφικών συστημάτων ενός οργανισμού, με συνδυασμό των αποτελεσμάτων 

ελέγχου και των κανόνων ασφάλειας.   

 

 Αξιόγραφα  

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να παρασχεθούν συστηματικές γνώσεις για τη 

διαχείριση κάθε μορφής αξιογράφου που συναντάται στην καθημερινή τραπεζική πρακτική. 

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν το νομικό 

πλαίσιο των αξιογράφων, να γνωρίζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά τους, να αξιολογούν την 

εγκυρότητά τους και να χειρίζονται με ασφάλεια τα αξιόγραφα που συναντούν καθημερινά. 

 

 Αξιολόγηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάζονται αναλυτικά οι σύγχρονες τάσεις 

διαχείρισης των πιστωτικών κινδύνων, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο εντοπισμός των αιτίων που 

τον προκαλούν και πώς αυτά επηρεάζουν τις τράπεζες, η αξιολόγηση των ποιοτικών και 

ποσοτικών στοιχείων μιας επιχείρησης, η επιλογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών λύσεων 

/ προϊόντων για την αντιμετώπιση των κατά περίπτωση πιστοδοτικών αναγκών της πελατείας, 

οι τρόποι για την καλύτερη παρακολούθηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και την 

προσέλκυση νέων υγιών πελατών, οι τρόποι ανάπτυξης σταυροειδών πωλήσεων μέσα από τις 

δημιουργούμενες ανάγκες της πελατείας, και οι μέθοδοι αποτελεσματικότερης διαχείρισης 

των πιστωτικών κινδύνων από πλευράς ασφάλειας και ρευστότητας. 

 

 Αξιολόγηση Χρηματοδοτικών Αιτημάτων Επιχειρήσεων  

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται αναλυτικά οι έννοιες και οι μηχανισμοί λειτουργίας της 

οικονομίας, του χρηματοπιστωτικού συστήματος, του θεσμικού και διοικητικού πλαισίου, οι 
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απλές τεχνικές ανάλυσης του οικονομικού περιβάλλοντος, των αγορών χρήματος, του 

υπολογισμού απόδοσης και των κινδύνων πιστώσεων και δανείων, οι εξελίξεις στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα και η επίδρασή τους στις πιστοδοτήσεις, οι τρόποι άντλησης 

κεφαλαίων από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, η μέτρηση του αναλαμβανόμενου 

χρηματοδοτικού και επιχειρηματικού κινδύνου και η διασφάλιση του κινδύνου με βάση τους 

κανόνες του ιδιωτικού δικαίου. Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν 

χρηματοοικονομικές, νομικές και πρακτικές γνώσεις προς εφαρμογή, ώστε να περιοριστούν 

ασάφειες ή σφάλματα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του επιχειρηματικού και 

χρηματοδοτικού κινδύνου, του ελέγχου των πιστωτικών κινδύνων, της διερεύνησης της 

αποδοτικότητας και πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών ή υποψηφίων πελατών, της 

εξασφαλιστικής αξιολόγησης και της διαχείρισης και διασφάλισης των πιστωτικών κινδύνων. 

 

 Δάνεια και Κάρτες  

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται αναλυτικά το θεσμικό και διαδικαστικό πλαίσιο και οι 

τρόποι προώθησης και ασφαλούς διαχείρισης των προϊόντων καταναλωτικής πίστης. 

 

 Χρησιμοποιώντας το Excel σε Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές της Καθημερινής 

Τραπεζικής Πρακτικής  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των μεσαίων και κατώτερων στελεχών των 

τραπεζών με τη χρήση του Excel για την επίλυση των συνηθέστερων χρηματοοικονομικών 

προβλημάτων της καθημερινής τραπεζικής πρακτικής. 

 

 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων  

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάζονται οι βασικές χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, η στατική χρηματοοικονομική ισορροπία, η δυναμική χρηματοοικονομική 

ισορροπία, οι χρηματοοικονομικοί δείκτες και η ανάλυση βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, η 

πρόβλεψη της πτώχευσης των επιχειρήσεων, τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων σε 

σχέση με την πιστωτική πολιτική, η αποδοτικότητα, ο κίνδυνος και η ανάλυση του νεκρού 

σημείου, ο πίνακας πηγών και χρήσεων κεφαλαίων και οι μέθοδοι χρηματοοικονομικής 

πρόβλεψης. 

 

 Λογιστική  

Παρουσιάζονται οι κύριες λογιστικές έννοιες και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι 

λογαριασμοί που δίνουν πληροφορίες για τα δεδομένα των επιχειρήσεων, αναλύονται οι 
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λογιστικές καταστάσεις ως προς τον τρόπο σύνταξης και το περιεχόμενό τους και δίνονται τα 

βασικά εργαλεία ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων και της δυναμικής των επιχειρήσεων. 

 

 Δημιουργική Λογιστική 

Με το σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στα κρίσιμα σημεία οικονομικών 

καταστάσεων, τα οποία χρησιμοποιούνται και για την κατάρτιση κρίσιμων αριθμοδεικτών, 

στο χειρισμό συγκεκριμένων κονδυλίων / λογαριασμών των οικονομικών καταστάσεων, στις 

διαχρονικές επιπτώσεις των παρεμβάσεων σε κονδύλια λογιστικών υπολοίπων επί των 

οικονομικών καταστάσεων, στα κρίσιμα στοιχεία ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων και 

στον τρόπο αναμόρφωσης οικονομικών καταστάσεων σε περίπτωση εντοπισμού σφαλμάτων 

ή ύπαρξης παρατηρήσεων ορκωτών ελεγκτών και στις διαφοροποιήσεις των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων από την ελληνική λογιστική νομοθεσία, που σχετίζονται με τη 

δημιουργική λογιστική. 

 

 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  

Το σεμινάριο παρέχει συστηματοποιημένες γνώσεις σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), τις κύριες διαφορές των Δ.Λ.Π. από την 

ελληνική νομοθεσία και πρακτική, το περιεχόμενο και τον τρόπο σύνταξης των κατά Δ.Λ.Π. 

ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

κατάστασης ταμειακών ροών, το περιεχόμενο και τον τρόπο σύνταξης των κατά Δ.Λ.Π. 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, το περιεχόμενο των σημειώσεων (προσάρτημα) κατά 

τα Δ.Λ.Π. (αναλύσεις κονδυλίων, πληροφορίες κατά τομέα, συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 

κ.λπ.), το περιεχόμενο και τον τρόπο σύνταξης των κατά Δ.Λ.Π. ενοποιημένων οικονομικών 

Καταστάσεων και τις ενέργειες των επιχειρήσεων για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. και ιδιαίτερα 

για τις πρώτες χρήσεις εφαρμογής των Δ.Λ.Π. 

 

 Εγγυητικές Επιστολές  

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο αναπτύσσεται το περιεχόμενο των εργασιών των 

εγγυητικών επιστολών, με ιδιαίτερη αναφορά στις ανάγκες της πελατείας, στις αρχές και τους 

κανόνες που διέπουν την έκδοση των εγγυητικών επιστολών, στην ανάλυση της ροής 

εργασίας και στον κατάλληλο χειρισμό ειδικών περιπτώσεων. 
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 Έλεγχος Απάτης  

Παρουσιάζονται οι κατηγορίες απάτης που εμφανίζονται στη σύγχρονη επιχείρηση, η 

συσχέτιση της απάτης με θέματα, όπως είναι η ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου, η εταιρική διακυβέρνηση εν γένει και η επιχειρηματική ηθική, η 

ελεγκτική προσέγγιση της απάτης και η επαγγελματική ικανότητα των ελεγκτών απάτης σε 

σχέση με αναφορές Προτύπων Διεθνών Φορέων, οι ενδεικτικές περιπτώσεις απάτης, 

θεωρητικές και πραγματικές, από την ελληνική και τη διεθνή εμπειρία (στο χώρο των 

τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, της υγείας κ.λπ.), τα αποτελέσματα ερευνών για το 

οικονομικό έγκλημα και οι εκθέσεις διεθνών φορέων καταπολέμησης της απάτης. 

 

 Έλεγχος Μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων 

Παρουσιάζονται αναλυτικά τα θέματα που αφορούν τη Μονάδα Διαχείρισης Διαθεσίμων, 

οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Μονάδα Διαχείρισης Διαθεσίμων, οι λόγοι που επιβάλλουν 

τον έλεγχό της και οι βασικοί άξονες για την αποτελεσματικότερη άσκησή του. 

 

 Καταθετικά Προϊόντα  

Πρόκειται για την παρουσίαση και επεξήγηση του νομοθετικού και κανονιστικού 

πλαισίου που διέπει τη μορφολογία και τη λειτουργία των καταθετικών προϊόντων, την 

ανάλυση όλων των οικονομοτεχνικών παραμέτρων που διαμορφώνουν ή επηρεάζουν τις 

αποδόσεις των καταθετικών προϊόντων και ο προσδιορισμός και η ανάδειξη των 

χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των ποικίλων μορφών καταθετικών λογαριασμών ως 

προϊόντων προς πώληση για την κάλυψη αποταμιευτικών, επενδυτικών και συναλλακτικών 

αναγκών της πελατείας. 

 

 Αρχές Μάρκετινγκ και Τεχνικές Πωλήσεων για τη Δημιουργία Ικανοποιημένων 

Πελατών 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν καλύτερα οι συμμετέχοντες το ρόλο τους 

στο πλαίσιο του σχεδιασμού μάρκετινγκ της τράπεζάς τους, να εφαρμόζουν σύγχρονες 

τεχνικές πωλήσεων για να εντοπίζουν και να προσελκύουν νέους πελάτες, αλλά και να 

αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες που τους παρέχει η επαφή με την υπάρχουσα πελατεία ώστε 

να αυξάνουν τις πωλήσεις και να δημιουργούν πιστούς πελάτες. 

 

 

 



  
         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 67 
 

 Μεθοδολογία και Πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου 

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης, οι 

τρόποι και οι μέθοδοι ελέγχου των επιμέρους δραστηριοτήτων και τομέων της τράπεζας, είτε 

αφορούν τις κεντρικές υπηρεσίες είτε το δίκτυο, και καλύπτουν διοικητικές, οργανωτικές, 

λειτουργικές, οικονομικές και πιστοδοτικές λειτουργίες πλην αυτών του ελέγχου συστημάτων 

πληροφορικής, οι τρόποι παρουσίασης και καταγραφής των ευρημάτων στα επιμέρους 

κεφάλαια των εκθέσεων και οι τεχνικές προσέγγισης ελέγχου ειδικών θεμάτων. 

 

 Νομικά Θέματα Συναλλαγών  

Παρέχεται συστηματική γνώση σχετικά με τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και τη 

λειτουργία τους, το εννοιολογικό περιεχόμενο νομικών όρων που συναντώνται στις 

συναλλαγές και το τραπεζικό δίκαιο και την εφαρμογή των κανόνων του στην καθημερινή 

τραπεζική συναλλακτική πρακτική. 

 

 Ο Ρόλος των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στις Τράπεζες  

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση τραπεζικών στελεχών για τις δυνατότητες 

που παρέχουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και ιδιαίτερα τα Γεωγραφικά 

Πληροφοριακά Συστήματα (Geographic Information Systems – GIS) στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της τράπεζας μέσα από την αξιόπιστη παροχή γεωδυναμικών 

πληροφοριών για την κατάρτιση αποτελεσματικότερων προγραμμάτων μάρκετινγκ. 

 

 Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατείας  

Παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις ικανοποίησης και αγοραστικής προσήλωσης του 

πελάτη της τράπεζας, με σκοπό ο νέος και ο περιστασιακός πελάτης να γίνουν αφοσιωμένοι 

πελάτες της τράπεζας και να επιτυγχάνονται σταυροειδείς πωλήσεις. 

 

 Πρακτικά Θέματα Τραπεζικών Συναλλαγών 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παράθεση δυνητικών συναλλακτικών περιπτώσεων με 

αμφιλεγόμενες πρακτικές αντιμετώπισης και η ανάδειξη των συναφών κινδύνων, ο 

προσδιορισμός και η τεκμηρίωση των ορθών και νόμιμων χειρισμών με άρση συναφών 

παρανοήσεων, η οριοθέτηση του εύρους των ευχερειών νόμιμης και αντιγραφειοκρατικής 

εξυπηρέτησης της πελατείας, η συνεξέταση με τον εισηγητή κάθε περίπτωσης 

προβληματισμού που θα τεθεί από τους συμμετέχοντες και η αποσαφήνιση, τεκμηρίωση και 

προσδιορισμός των προσηκουσών και ασφαλών λύσεων. 
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 Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) 

Η δημιουργία του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

αποτελεί μέρος της προσπάθειας για τη δημιουργία της ενιαίας τραπεζικής αγοράς, η οποία 

με τη σειρά της αποτελεί προϊόν της ευρύτερης προσπάθειας που καταβλήθηκε μετά τα μέσα 

της δεκαετίας του 1980 για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς. Για τους πολίτες – 

καταναλωτές και επιχειρήσεις – ο SEPA θα έχει επιτευχθεί όταν θα μπορούν να 

πραγματοποιούν πληρωμές σε ευρώ οπουδήποτε στην Ευρώπη από έναν και μόνο τραπεζικό 

λογαριασμό, χρησιμοποιώντας ένα και μόνο σύνολο εργαλείων πληρωμής, με την ίδια 

ευκολία, ασφάλεια και χαμηλό κόστος όπως στο εσωτερικό της χώρας τους σήμερα. Σκοπός 

του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εργαζομένων στην «πρώτη γραμμή», προκειμένου να 

γνωρίσουν τις διάφορες πτυχές του SEPA, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να 

υποστηρίξουν και να προωθήσουν στην πελατεία τα πανευρωπαϊκά ηλεκτρονικά εργαλεία 

πληρωμής που προσφέρει ή πρόκειται να προσφέρει η τράπεζά τους. 

 

 Στεγαστικά Δάνεια 

Στο σεμινάριο παρέχονται οι βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την ενασχόληση με τα 

στεγαστικά δάνεια, δηλαδή οι βασικές οικονομικές έννοιες που συνδέονται με την ακίνητη 

περιουσία και την παροχή στεγαστικών δανείων, καθώς και οι βασικές νομικές έννοιες και τα 

φορολογικά θέματα που θα πρέπει να έχει υπόψη όποιος εργάζεται στον τομέα της παροχής 

στεγαστικής πίστης.   

 

 Συνάλλαγμα  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να απαντηθούν ερωτήματα που σχετίζονται με τον 

καθορισμό της τιμής των διαφόρων νομισμάτων, το πλαίσιο εντός του οποίου 

πραγματοποιούνται συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, τις ιδιαιτερότητες των μέσων πληρωμής με 

τα οποία πραγματοποιούνται εισπράξεις και πληρωμές σε ξένο νόμισμα και τη δυνατότητα 

των φυσικών και νομικών προσώπων, κατοίκων και μη κατοίκων Ελλάδας, να ανοίγουν και 

να διατηρούν λογαριασμούς σε ξένα νομίσματα. 

 

 Χειρισμός του on-line Συστήματος της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ  

Στο σεμινάριο παρέχεται εκπαίδευση σε θέματα χειρισμού του on-line συστήματος της 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ με σκοπό την ευρύτερη και αποδοτικότερη χρήση των δεδομένων της βάσης 

πληροφοριών από τους συμμετέχοντες. 
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 Το Μάνατζμεντ και το Μάρκετινγκ του Τραπεζικού Καταστήματος   

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν τα στελέχη που διευθύνουν τα τραπεζικά 

καταστήματα με τις σύγχρονες μεθόδους μάνατζμεντ και μάρκετινγκ που μπορούν να 

εφαρμοστούν στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και στην ανάπτυξη των εργασιών της 

τράπεζας σε κάθε τυπική αγορά. 

 

 Τραπεζικό Απόρρητο 

Το τραπεζικό απόρρητο, η υποχρέωση δηλαδή επαγγελματικής εχεμύθειας ως προς τις 

πάσης φύσεως συναλλαγές και σχέσεις της πελατείας με την τράπεζα, αποτελεί νομικό θέμα 

με σοβαρές προεκτάσεις που συνδέονται άμεσα με τη συναλλακτική καθημερινότητα. Η 

συστηματοποίηση των σχετικών γνώσεων διασφαλίζει τη σύμφωνη με το ρυθμιστικό πλαίσιο 

εξυπηρέτηση της πελατείας, την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων και την αποτροπή 

εμπλοκών που μπορούν να έχουν σοβαρές αστικές, ποινικές και δεοντολογικές συνέπειες. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή συστηματοποιημένης γνώσης σχετικά με το θεσμικό 

και κανονιστικό πλαίσιο του τραπεζικού απορρήτου, την αντιμετώπιση ζητημάτων ερμηνείας 

του θεσμικού πλαισίου σε σύνδεση με πραγματικές περιπτώσεις της συναλλακτικής 

καθημερινότητας και τους πρακτικούς χειρισμούς που αφορούν την ισχύ του απορρήτου, 

αλλά και τις άρσεις/ εξαιρέσεις του. 

 

 Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά Αγγλικά 

Πρόκειται για ένα σεμινάριο το οποίο προσφέρεται σε έξι διαφορετικές βαθμίδες γνώσης: 

Βαθμίδα Βασικών Γνώσεων – Κατώτερη Μέση Βαθμίδα – Μέση Βαθμίδα – Ανώτερη Μέση 

Βαθμίδα – Προχωρημένη Βαθμίδα 1 – Προχωρημένη Βαθμίδα 2. Σκοπός του είναι η 

απόκτηση και η επέκταση στην αγγλική γραμματική δομή, η ανάπτυξη γνώσεων στο ειδικό 

λεξιλόγιο της τραπεζικής πρακτικής και η απόκτηση ικανότητας ανάγνωσης και γραφής 

απλών κειμένων από την τραπεζική πρακτική. 

 

 Εξειδικευμένα Χρηματοοικονομικά Αγγλικά 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων από τους συμμετέχοντες στις 

παρακάτω ενότητες: 

o Αγγλική χρηματοοικονομική ορολογία 

o Αγγλικά πωλήσεων και μάρκετινγκ για τραπεζικά στελέχη 

o Αγγλικά τραπεζικού μάνατζμεντ 

o Νομικά αγγλικά για τραπεζικά στελέχη 
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 Τραπεζική Τεχνική και Πρακτική στο Διεθνές Εμπόριο 

Πρόκειται για τη σφαιρική παρουσίαση της σύγχρονης τραπεζικής πρακτικής στον τομέα 

των εισαγωγικών και εξαγωγικών εργασιών. 

 

 Βασικές Νομικές Γνώσεις και Θέματα για μη Νομικούς  

Στο σεμινάριο παρέχεται ενημέρωση αναφορικά με την υφή και λειτουργία των κανόνων 

θετού δικαίου, των κλάδων δικαίου και ορισμένων θεμελιωδών νομικών εννοιών τραπεζικού 

ενδιαφέροντος, τη δομή, διάρθρωση και συσχέτιση του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και 

της ελληνικής έννομης τάξης, κεντρικά νομικά θέματα και έννοιες όπου συνδέονται με τις 

τρεις βασικές κατηγορίες τραπεζικών εργασιών (καταθέσεις/ επενδυτικά προϊόντα, 

χρηματοδοτήσεις, διαμεσολαβητικές εργασίες) και  το εννοιολογικό περιεχόμενο νομικών 

όρων και την ακριβή διάσταση θεσμικών θεμάτων, για τα οποία υπάρχουν συγκεχυμένες 

απόψεις. 

 

 Χρηματοδοτήσεις  

Πρόκειται για μία συστηματοποιημένη και με πρακτική προσέγγιση παρουσίαση των 

γνώσεων που απαιτούνται για την προώθηση ασφαλών και αποδοτικών πιστοδοτήσεων.   

 

3.2.1.3. Διοίκηση Εμπορικών Τραπεζών  

 

 Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων Τραπεζικών Στελεχών  

Στο πρόγραμμα αυτό παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες ηγεσίας, υποκίνησης, 

επικοινωνίας και θετικής δυναμικής των εργασιακών ομάδων που μπορούν να εφαρμοστούν 

στον εργασιακό χώρο των τραπεζών.   

 

 Αποτροπή Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας  

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο εστιάζει στο διεθνές και κοινοτικό 

κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στο νέο νόμο (3691/2008) για την αποτροπή ξεπλύματος 

βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με ειδική αναφορά στις 

υποχρεώσεις του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων, σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με το 

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στα βασικά στάδια 

του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές, στις 
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απαιτούμενες ενέργειες και τη σκοπιμότητα ικανοποίησης του κανόνα «ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ 

ΠΕΛΑΤΗ ΣΟΥ», στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με βάση 

τον κίνδυνο και την απομάκρυνση από περισσότερο στατικά μοντέλα, βασισμένα σε 

ποσοτικά κριτήρια συναλλαγών, στην υποχρέωση εξασφάλισης της εμπιστευτικότητας και 

της εχεμύθειας, σε πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινή εργασία του τραπεζικού 

υπαλλήλου και στην ευθύνη του τραπεζικού υπαλλήλου βάσει των προβλέψεων του νέου 

νόμου.  

 

 Δυναμική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και η Σημασία του Collateral Management 

Στο σεμινάριο παρέχονται γνώσεις αναφορικά με την αξιολόγηση και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών ασφαλειών, όπως διαμορφώνονται από τις νέες 

διεθνείς τάσεις, τους τρόπους διαπραγμάτευσης, τους συμμετέχοντες και τη διασύνδεση των 

αγορών ομολόγων, νομισμάτων και παραγώγων με την ευρύτερη αγορά χρηματοοικονομικών 

ασφαλειών, την αξία που προστίθεται σε κάθε τομέα του κύκλου εξασφάλισης, τη σημασία 

και τους παράγοντες ανάπτυξης της διαχείρισης χρηματοοικονομικών ασφαλειών και τα 

οφέλη και τους κινδύνους χρήσης χρηματοοικονομικών ασφαλειών. 

 

 Η Κανονιστική Συμμόρφωση στις Τράπεζες (COMPLIANCE) 

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης 

στον τραπεζικό τομέα αναδεικνύονται οι απαιτήσεις που εισάγονται με την ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 

αναφορικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

και προσδιορίζονται τα όρια της συγκεκριμένης λειτουργίας σε σχέση με άλλες λειτουργίες, 

του πιστωτικού ιδρύματος (διαχείριση κινδύνων, νομικές υπηρεσίες), παρουσιάζεται το 

περιεχόμενο του ρυθμιστικού πλαισίου που εντάσσεται στο αντικείμενο της κανονιστικής 

συμμόρφωσης και εντοπίζονται τα βασικά σημεία της οργάνωσης και διαχείρισης της 

κανονιστικής συμμόρφωσης στο εσωτερικό του πιστωτικού ιδρύματος. 

 

 Διαχείριση Καθυστερήσεων (Εμπλοκών) 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συστηματική ανάλυση της νομικής και ουσιαστικής 

προσέγγισης των συνεχώς εξελισσόμενων διαδικασιών και ρυθμίσεων για την κατοχύρωση 

των συμφερόντων των τραπεζών και της διαχείρισης ενός πολύπλοκου και πολύμορφου 

χαρτοφυλακίου, το οποίο επηρεάζει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκειά τους.  
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 Διαχείριση Κινδύνου Επιτοκίων 

Στο πρόγραμμα εξετάζονται οι μορφές εκδήλωσης του κινδύνου επιτοκίων, καθώς και οι 

τεχνικές για την αντιμετώπισή του και παρουσιάζεται το υφιστάμενο πλαίσιο και προτάσεις 

για την αναδιαμόρφωσή του. 

 

 Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου 

Πρόκειται για την παρουσίαση των διεθνών προτύπων για την επαγγελματική εφαρμογή 

του εσωτερικού ελέγχου και για την ανάλυση των τεχνικών για την εφαρμογή των προτύπων 

αυτών στην πράξη. 

 

 Η Εφαρμογή του Πυλώνα ΙΙ στο Πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ  

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη των εναλλακτικών 

προσεγγίσεων της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, η οποία αποτελεί το βασικό δείκτη της 

ευρωστίας και του βαθμού προστασίας των καταθετών της. Συγκεκριμένα, η κεφαλαιακή 

βάση προσεγγίζεται από τη σκοπιά των εποπτικών αρχών (εποπτικά κεφάλαια), της 

διαχείρισης διαθεσίμων (πραγματικά κεφάλαια), της διαχείρισης κινδύνων (κεφάλαια σε 

κίνδυνο) και των μετόχων (οικονομικά κεφάλαια). Κάθε προσέγγιση εστιάζεται σε 

διαφορετική συνιστώσα της κεφαλαιακής βάσης. 

 

 Έλεγχος Μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων 

Πρόκειται για το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αυτό που παρακολουθούν οι 

συμμετέχοντες του επιπέδου 2, που είναι οι Τραπεζικές Εργασίες και το οποίο 

παρουσιάστηκε προηγουμένως. 

 

 Έλεγχος, Πρόληψη και Καταπολέμηση της Απάτης  

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση της συστηματικής αποτίμησης του 

κινδύνου της απάτης, η εξοικείωση με την αναγνώριση των ενδείξεων της απάτης στις πιο 

συνήθεις μορφές και τον τρόπο διερεύνησής τους, καθώς και με την προετοιμασία της ειδικής 

έκθεσης για την απάτη, η κατανόηση του ρόλου και της ευθύνης των Εσωτερικών Ελεγκτών, 

αλλά και άλλων στελεχών, σύμφωνα με τα «Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου» και η κατανόηση των βέλτιστων πολιτικών για την 

πρόληψη και αποτροπή της απάτης. 
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 Επιχειρηματική Στρατηγική Τραπεζών 

Στο σεμινάριο αποσαφηνίζεται τι είναι και τι δεν είναι επιχειρηματική στρατηγική, 

προσδιορίζεται το πλαίσιο στο οποίο κινείται η επιχειρηματική στρατηγική των τραπεζών, 

παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η επιχειρηματική στρατηγική των 

τραπεζών και δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση γενικής επιχειρηματικής 

τραπεζικής στρατηγικής. 

 

 Μεθοδολογία και Πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου 

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου παρουσιάστηκε παραπάνω, στο επίπεδο που αφορά στις 

Τραπεζικές Εργασίες. 

 

 MIFID – Τα Σημεία του Νέου Πλαισίου που Επηρεάζουν τις Τράπεζες   

Η MiFID (Νόμος 3606/2007) αποτελεί σημαντική νομοθετική αλλαγή, που επηρεάζει σε 

πολλά σημεία τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες οργανώνονται και επιχειρούν. Εισάγει νέες 

υποχρεώσεις προστασίας των επενδυτών, καθώς και νέες απαιτήσεις για επίλυση των 

προβλημάτων σύγκρουσης συμφερόντων. Σε αντιστάθμισμα καταργεί τον κανόνα 

συγκέντρωσης και παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών σε εναλλακτικούς τόπους. 

Στο σεμινάριο αναλύονται τα σημεία εκείνα της MiFID που επηρεάζουν τη λειτουργία των 

τραπεζών και κυρίως την πολιτική αποδοχής των πελατών όπως αυτή εξειδικεύεται στη 

MiFID, τις οργανωτικές προϋποθέσεις, καθώς και τους εναλλακτικούς τόπους εκτέλεσης 

εντολών. 

 

 Η Βασιλεία ΙΙ στο Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 

Το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών (Βασιλεία ΙΙ) μεταβάλλει 

σημαντικά τη λειτουργία των τραπεζών και τη διαχείριση κινδύνων. Για τον πιστωτικό 

κίνδυνο προβλέπεται η εφαρμογή δύο εναλλακτικών μεθόδων, της τυποποιημένης 

προσέγγισης και της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθμίσεων. Σκοπός του σεμιναρίου 

είναι η αναλυτική παρουσίαση της τυποποιημένης προσέγγισης και της προσέγγισης 

εσωτερικών διαβαθμίσεων με πρακτικά παραδείγματα. 

 

 Πιστωτικός Κίνδυνος, Reporting και Βασιλεία ΙΙ 

Στο πρόγραμμα καταγράφονται και παρουσιάζονται οι εποπτικές απαιτήσεις για 

παραγωγή αναφορών (reporting) βάσει του νέου κανονιστικού πλαισίου Βασιλεία ΙΙ και τα 

συστήματα διοικητικής πληροφόρησης με έμφαση στον πιστωτικό κίνδυνο. 
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 Πρόβλεψη της Επιχειρηματικής Πτώχευσης και Νομική Αντιμετώπιση 

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται αναλυτικά οι χρηματοοικονομικές και οικονομικές 

έννοιες που σχετίζονται με την πρόβλεψη της επιχειρηματικής πτώχευσης, οι σύγχρονες 

μέθοδοι εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου και το θεσμικό – νομικό πλαίσιο της πτώχευσης 

και της θέσης της τράπεζας ως εμπραγμάτως ασφαλισμένης ή ως εγχειρόγραφης πιστώτριας 

στα διάφορα στάδια της πτωχευτικής διαδικασίας, προκειμένου να εκκαθαρίσει τις 

απαιτήσεις της κατά της πτωχευμένης επιχείρησης. 

 

 Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ για Επιτελικά Στελέχη Τραπεζών 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν τα στελέχη των Κεντρικών Διευθύνσεων 

τραπεζών με τη διαδικασία του μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού και του 

βραχυχρόνιου προγραμματισμού μάρκετινγκ για κάθε τμήμα της αγοράς και κατηγορία 

προϊόντων. 

 

 Συστήματα Έγκαιρης Διάγνωσης και Διασφάλιση Πιστωτικού Κινδύνου 

Αναλύονται σε βάθος οι σύγχρονες τεχνικές της χρηματοοικονομικής λειτουργίας, τα 

βασικά στατιστικά μοντέλα και τα κατάλληλα μηχανογραφικά εργαλεία έγκαιρης διάγνωσης 

του πιστωτικού κινδύνου και το θεσμικό – νομικό πλαίσιο διασφάλισης του πιστωτικού 

κινδύνου. 

 

 Το Μάνατζμεντ του Χρόνου και της Ανθρώπινης Ενέργειας  

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εμπέδωση της έννοιας της διοίκησης και της διαχείρισης 

σύνθετων θεμάτων, στη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η εποχή μας είναι γεμάτη από 

εκπλήξεις και απροσδόκητα γεγονότα, στην αξιοποίηση παραγόντων, όπως ο χρόνος και η 

ανθρώπινη προσπάθεια, ως στοιχεία προσωπικής ανταγωνιστικότητας, στην αναστοχαστική 

συμφιλίωση με το χρόνο ως παρελθόν, παρόν και μέλλον και στη δημιουργία ικανοτήτων για 

τη μεταφορά του μέλλοντος στο παρόν, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση αλλαγών και προβλημάτων. 

 

3.2.1.4. Ανώτατη Επαγγελματική Εκπαίδευση 

 

Όσον αφορά στην παροχή ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης από το ελληνικό 

τραπεζικό ινστιτούτο, αυτή γίνεται σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School 

(MBA in Banking).  
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3.2.2. Επενδυτική Τραπεζική  

3.2.2.1. Θεμελιώδεις Γνώσεις Επενδυτικής Τραπεζικής  

 

 Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Κινητές Αξίες  

Πρόκειται για σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α1). Το πρόγραμμα 

απευθύνεται σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών επιχειρήσεων του ευρύτερου 

χρηματοπιστωτικού τομέα που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις παραπάνω εξετάσεις 

πιστοποίησης ή απλώς να αποκτήσουν γνωστική επάρκεια στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

 

 Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα   

Πρόκειται για σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2). Και αυτό το 

πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών επιχειρήσεων του 

ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις παραπάνω 

εξετάσεις πιστοποίησης ή απλώς να αποκτήσουν γνωστική επάρκεια στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο. 

 

3.2.2.2. Επενδυτικές Υπηρεσίες  

 

 Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε Κινητές Αξίες  

Πρόκειται για σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου β1. Στο 

σεμινάριο καλύπτονται, μεταξύ άλλων, οι βασικές έννοιες και εργαλεία οικονομικής 

πολιτικής, οι δείκτες συγκυρίας, το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι συγχωνεύσεις και 

εξαγορές, η φορολογία κεφαλαιακής υπεραξίας, συναλλαγών, συλλογικών επενδύσεων, οι 

μετοχικοί τίτλοι, τα δομημένα προϊόντα κ.ά. 

 

 Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις CFA – LEVEL I 

Ο τίτλος CFA αποτελεί την πλέον έγκυρη επαγγελματική πιστοποίηση στον 

χρηματοοικονομικό – επενδυτικό τομέα και απονέμεται σε επιλεγμένο αριθμό επαγγελματιών, 

οι οποίοι διαθέτουν τις γνώσεις, τον επαγγελματισμό και την ακεραιότητα που τους κάνουν 

να ξεχωρίζουν. Για να αποκτήσει κανείς τον τίτλο CFA απαιτείται να καλύψει ένα εκτενές 

γνωστικό αντικείμενο. Οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν την ικανότητά τους στην 

πρακτική εφαρμογή των γνώσεων αυτών, επιτυγχάνοντας σε τρία διαδοχικά επίπεδα 

εξετάσεων. Το σεμινάριο αυτό προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για την επιτυχία τους σε 

αυτές τις εξετάσεις. 
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 Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι Επιπτώσεις τους στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξέταση της επίδρασης της υιοθέτησης των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) στα χρηματοοικονομικά μεγέθη των εισηγμένων 

επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ανάλυση και κάλυψη των διαφόρων 

διαστάσεων της χρηματοοικονομικής εικόνας των επιχειρήσεων και η περαιτέρω κατανόηση 

και λειτουργία των Δ.Λ.Π. ώστε να βοηθηθούν οι χρήστες της λογιστικής πληροφόρησης 

στην ορθολογική αξιολόγηση της αποτίμησης των επιδράσεων των Δ.Λ.Π. στις εισηγμένες 

επιχειρήσεις. 

 

 Πωλητές Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού 

Από την διεθνή εμπειρία γίνεται πλέον σαφές ότι η επιτυχία στην πώληση των προϊόντων 

αυτών εξαρτάται από τον οικονομικό προγραμματισμό των μελλοντικών 

χρηματοοικονομικών αναγκών των νοικοκυριών. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή 

γνώσης σχετικά με τις απαιτήσεις μίας μελέτης χρηματοοικονομικού προγραμματισμού ώστε 

να ολοκληρώνεται με επιτυχία το έργο της πώλησης υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας 

κινητής και ακίνητης σε ένα νοικοκυριό. 

 

 Ομόλογα  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των στελεχών που ασχολούνται με την 

πώληση επενδυτικών προϊόντων σε όλα τα θέματα που αφορούν τα ομόλογα. 

 

3.2.2.3. Διοίκηση Επιχειρήσεων Επενδύσεων  

 

 Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή γνώσης σχετικά με τα παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης, τα δικαιώματα προαίρεσης, τις συμβάσεις ανταλλαγής, τα σύνθετα παράγωγα, 

τα πιστωτικά παράγωγα, την εξισορροπητική κερδοσκοπία, την αντιστάθμιση αγοράς και 

πώλησης, την αντιστάθμιση με χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης, την ασφάλιση 

χαρτοφυλακίου και την έννοια και πρακτικές της κερδοσκοπίας. 

 

 Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε Κινητές Αξίες  

Πρόκειται για το ίδιο σεμινάριο προετοιμασίας για την πιστοποίηση β1 το οποίο 

παρουσιάστηκε προηγουμένως.  
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 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 

Πρόκειται για σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης γ. Παρουσιάζονται, 

μεταξύ άλλων στατιστικές έννοιες, η θεωρία χαρτοφυλακίου, υποδείγματα αποτίμησης 

κεφαλαιακών στοιχείων, η αποτελεσματικότητα των αγορών, η ενεργητική και παθητική 

διαχείριση χαρτοφυλακίου, η επιλογή τίτλων, η κατανομή επενδύσεων, και ο συγχρονισμός 

της αγοράς, οι πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών, η 

διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολόγων, η αντιστάθμιση συστηματικού κινδύνου 

κ.ά.  

 

 Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις CFA – LEVEL II 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η άρτια προετοιμασία των υποψηφίων για το επίπεδο ΙI του 

CFA, όπως αυτό παρουσιάστηκε και προηγουμένως. 

 

 Εκπόνηση Αναλύσεων Σχετικά με Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή Εκδότες  

Πρόκειται για σεμινάριο προετοιμασίας πιστοποίησης δ. Στο σεμινάριο καλύπτονται οι 

εξής θεματικές ενότητες: 

• Βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές  

• Εργαλεία οικονομικής πολιτικής (δημοσιονομική και νομισματική πολιτική)  

• Οικονομικοί κύκλοι  

• Μικροοικονομική ανάλυση (τιμολόγηση, δομή αγοράς)  

• Κλαδική ανάλυση  

• Αρχές και πρακτικές λογιστικής (Δ.Λ.Π.)  

• Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών  

• Εταιρική διακυβέρνηση  

• Κεφαλαιακή διάρθρωση επιχείρησης  

• Χρηματοδοτικές αποφάσεις (έκδοση ομολογιακού. δανείου, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)  

• Καμπύλη απόδοσης επιτοκίων (χαρακτηριστικά, υπολογισμός, σημασία)  

• Αποτίμηση ομολόγων (μέθοδοι, διάρκεια, κυρτότητα)  

• Αποτίμηση μετοχών (μέθοδοι, θεμελιώδης ανάλυση, τεχνική ανάλυση)  

• Αποτίμηση παραγώγων προϊόντων (συμβόλαια, δικαιώματα προαίρεσης, κλπ)  

• Αποτίμηση άλλων τίτλων (ακίνητη περιουσία, εμπορεύματα) 
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3.2.2.4. Ανώτατη Επαγγελματική Εκπαίδευση  

 

Στο ανώτατο επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης παρέχονται μεταπτυχιακά 

προγράμματα μέσω του ALBA Graduate Business School καθώς και το πρόγραμμα 

προετοιμασίας για τις εξετάσεις CFA. 

 

Σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από τις Θεμελιώδεις Γνώσεις Επενδυτικής Τραπεζικής 

μέχρι την Ανώτατη Επαγγελματική Εκπαίδευση, προσφέρεται σεμινάριο προετοιμασίας για 

εξετάσεις πιστοποίησης με θέμα «Το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς». 

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η παροχή συστηματικής γνώσης σχετικά με την παροχή 

επενδυτικών υπηρεσιών, τις οργανωμένες αγορές, την εισαγωγή κινητών αξιών σε 

οργανωμένη αγορά, την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν 

προνομιακές πληροφορίες και από πράξεις χειραγώγησης αγοράς και την πρόληψη και 

καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 

 

3.2.3. Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση 

3.2.3.1. Θεμελιώδεις Γνώσεις Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης  

 

 Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση 

Πρόκειται για σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του προσωπικού 

των πιστωτικών ιδρυμάτων στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Στη θεματολογία του 

σεμιναρίου περιλαμβάνονται: 

o Η έννοια της ασφάλισης, οι βασικές διακρίσεις ασφαλίσεων, ο σκοπός και η 

λειτουργία της ασφάλισης και η συμβολή της ασφάλισης στην οικονομία και την 

κοινωνία 

o Η οργάνωση της ασφαλιστικής αγοράς 

o Τα βοηθητικά πρόσωπα (πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην ασφάλιση) 

o Η ασφαλιστική σύμβαση – ασφαλιστήριο  

o Οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι 

o Οι κλάδοι της ιδιωτικής ασφάλισης 

o Οι βασικές αρχές της ασφάλισης ζημιών 

o Η αντασφάλιση 

o Η δομή και η οργάνωση αγορών 

o Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος 
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o Οι μετοχικοί τίτλοι 

o Οι συλλογικοί τίτλοι – ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές 

Αξίες) 

 

 Ποιοτικές Πωλήσεις Ασφαλιστικών Προϊόντων σε μία Αγορά που Αλλάζει 

Το σεμινάριο, χρησιμοποιώντας συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, προετοιμάζει 

κατάλληλα τα στελέχη της τράπεζας και ενισχύει τις ικανότητες που απαιτούνται 

προκειμένου να επιτυγχάνουν πωλήσεις, προσφέροντας στον πελάτη ολοκληρωμένες λύσεις, 

οι οποίες καλύπτουν και τις ασφαλιστικές του ανάγκες. Έμφαση δίνεται σε δοκιμασμένες 

τεχνικές πωλήσεων, η χρήση των οποίων αποσκοπεί στη δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης 

εμπιστοσύνης και σε αμοιβαίο όφελος για την τράπεζα και τον πελάτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

 
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. προσφέρει στις 

επιχειρήσεις του τραπεζικού κλάδου μια σειρά από εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης 

που βοηθούν το προσωπικό τους να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του 

περιβάλλοντος. Τα προγράμματα διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που 

τίθενται κάθε φορά, ικανοποιούν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και αντιμετωπίζουν 

εξειδικευμένα προβλήματα των τραπεζικών επιχειρήσεων. Στους συμμετέχοντες στα 

προγράμματα κατάρτισης χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού 

Κέντρου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος το οποίο λειτουργεί ως Κέντρο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης). 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται 

από το Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος όπως αυτά παρουσιάζονται 

στον Κατάλογο Προγραμμάτων 2008 – 2009, ο οποίος είναι διαθέσιμος μέσα από την 

ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (www.nbg.gr). 

 

 Διαχείριση Διαθεσίμων (Treasury): Προϊόντα και Οργάνωση 

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα Treasuries στην καθημερινή 

δραστηριότητά τους αναφορικά με τη συναλλακτική και επενδυτική πρακτική τους. Στο 

πλαίσιο του προγράμματος αναλύεται η λειτουργική δομή και η οργάνωση του Τομέα 

Διαχείρισης Διαθεσίμων και των υποστηρικτικών Μονάδων. 

 

 Επενδυτικά Προϊόντα: Σχεδιασμός και Προώθηση 

Το πρόγραμμα αυτό βοηθάει τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις αγορές των 

επενδυτικών προϊόντων καθώς και τα προϊόντα που διαπραγματεύονται σε αυτές. Αναλύονται 

ο τρόπος με τον οποίο τα προϊόντα αυτά σχεδιάζονται και τιμολογούνται και περιγράφονται 

οι μέθοδοι και οι τεχνικές πώλησής τους από τα τραπεζικά καταστήματα.  
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 Αμοιβαία Κεφάλαια 

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τον τομέα των 

αμοιβαίων κεφαλαίων, τη δυναμική τους, το νομικό υπόβαθρο και το θεσμικό πλαίσιο, την 

ορολογία, τις κατηγορίες τους, τις μεθόδους για την αξιολόγηση των πιθανών κερδών και τις 

αποτελεσματικές μεθόδους για την προώθησή τους.   

 

 Private Banking 

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει τους επαγγελματίες του χώρου στην 

προσπάθειά τους για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προσφέροντας την κατάλληλη 

μεθοδολογία και τα εργαλεία αντιμετώπισης των σύγχρονων απαιτητικών αναγκών. 

 

 Καταναλωτική Πίστη 

Το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη σημασία της 

έννοιας της καταναλωτικής πίστης, να ενημερωθούν για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 

καταναλωτική πίστη, τα προϊόντα και τις διαδικασίες χρηματοδότησης και να πωλούν 

επιτυχώς τα καταναλωτικά τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

 Στεγαστική Πίστη 

Σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τους λόγους για τους 

οποίους οι τράπεζες εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη στεγαστική πίστη, να 

ενημερωθούν για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, να πληροφορηθούν για τα προϊόντα και τις 

διαδικασίες χρηματοδότησης της στεγαστικής πίστης και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες 

τεχνικές πωλήσεων.  

 

 Πανόραμα Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής για Στελέχη Καταστημάτων 

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία των στελεχών της πρώτης γραμμής του 

δικτύου των καταστημάτων με τα προϊόντα λιανικής τραπεζικής καθώς και η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων για την προώθησή τους στην πελατεία μέσω των σταυροειδών πωλήσεων.  

 

 Επιχειρηματική Πίστη: Πιστωτική Ανάλυση και Διαχείριση Προβληματικών Δανείων 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εισάγει τους συμμετέχοντες στην πολιτική 

πιστοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες και στις τεχνικές που χρησιμοποιούν για να 

υποστηρίξουν τις λειτουργίες και την ανάπτυξή τους και να τους καταρτίσει στις 

απαιτούμενες δεξιότητες. 
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 Πιστοδότηση ΜΜΕ: Ανάπτυξη και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 

Σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει καταρτισμένα στελέχη διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου δανεισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και εξυπηρέτησης των ΜΜΕ 

σε όλο το φάσμα των τραπεζικών αναγκών τους. 

 

 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για Account Directors 

Επιχειρηματικής Πίστης  

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάλυση με σαφή και περιεκτικό τρόπο της λογιστικής 

των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και των 

διαφοροποιήσεων τους από το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ).  

 

 Πολύ – κριτηριακή Πιστωτική Ανάλυση 

Το πρόγραμμα καταρτίζει τα τραπεζικά στελέχη σε διαδικασίες, μεθόδους και εργαλεία 

πιστωτικής ανάλυσης προκειμένου να είναι σε θέση να αναπτύξουν και να διαχειριστούν με 

άριστη ισορροπία απόδοσης – κινδύνου ένα επιχειρηματικό πιστωτικό χαρτοφυλάκιο, να 

ακολουθούν με συνέπεια τις βέλτιστες πρακτικές αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 

των επιχειρήσεων και να κατανοήσουν τις αρχές της συνθήκης «Βασιλεία II». 

 

 Διαχείριση Προβληματικών Δανείων 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα πεδία της 

διαχείρισης του πιστωτικού χαρτοφυλακίου προκειμένου να είναι σε θέση να μεγιστοποιούν 

την ανάκτηση προβληματικών πιστοδοτήσεων. 

 

 Αξιόγραφα: Νομική Προσέγγιση και Τραπεζική Πρακτική 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα συνηθέστερα 

των αξιογράφων με τα οποία τα αρμόδια τραπεζικά στελέχη έρχονται καθημερινά σε επαφή 

και πιο συγκεκριμένα, με την αναγνώριση των τυπικών στοιχείων τους, των σημείων 

συναγερμού ως προς την εγκυρότητα και τους κινδύνους που συνεπάγονται και της 

διασφάλισης που προσφέρουν όταν λαμβάνονται ως ενέχυρα για την εξασφάλιση απαιτήσεων 

της τράπεζας. 
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 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Ασφαλειών 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων των συμμετεχόντων στον τομέα 

της διαχείρισης χρηματοοικονομικών ασφαλειών και στην κατανόηση της φύσης, της 

σημασίας της προώθησης και των κινδύνων που περιέχουν. 

 

 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Χρηματοοικονομικών Συμβούλων Πελατών Λιανικής Τραπεζικής  

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει στους συμμετέχοντες τη γνώση ώστε να σχεδιάσουν και να 

αναπτύξουν την προσωπική εξυπηρέτηση στους πελάτες λιανικής τραπεζικής, καταργώντας 

με αυτόν τον τρόπο την απρόσωπη μαζική πώληση και αναπτύσσοντας μια ισόβια σχέση με 

τους πελάτες. 

 

 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Χρηματοοικονομικών Συμβούλων Στήριξης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση των γνώσεων και στάσεων που απαιτούνται για 

τη συμβουλευτική προσέγγιση και πώληση στις ΜΜΕ. 

 

 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει μια επισκόπηση των πιο σύγχρονων μεθόδων και 

υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες για τη διαχείριση των κινδύνων καθώς 

και τεχνικές που επιτρέπουν στους managers την αξιολόγηση και τον έλεγχό τους. 

Αναλύονται οι σημαντικότερες πηγές κινδύνου, πιστωτικός, αγοράς, λειτουργικός, 

ρευστότητας και επιτοκίου καθώς και οι μη εύκολα ποσοτικοποιήσιμοι κίνδυνοι όπως είναι ο 

κίνδυνος κανονιστικής συμμόρφωσης και ο κίνδυνος φήμης. 

 

 Η Εποπτεία των Τραπεζών με Βάση τη Βασιλεία II 

Στο σεμινάριο εξετάζεται το περιεχόμενο της Βασιλείας II και το θεσμικό πλαίσιο για 

την επιτυχή υλοποίησή της και γίνεται επισκόπηση των πιθανών επιπτώσεων σε πιστωτικά 

ιδρύματα και αγορές, των επιπτώσεων στην εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων 

και την πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών. 

 

 Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (stress – testing) 

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται η έννοια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων, οι εναλλακτικές μεθοδολογίες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενώ 
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πραγματοποιούνται και ασκήσεις προσομοίωσης διαχείρισης διαφόρων καταστάσεων 

(πιστωτικού κινδύνου, κινδύνου αγοράς, κινδύνου ρευστότητας κ.ά.). 

 

 Αποτροπή του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος 

Στόχοι του προγράμματος αυτού είναι να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 

το διεθνές θεσμικό πλαίσιο, τα σημεία – κλειδιά και τις υποχρεώσεις σχετικά με το ξέπλυμα 

βρώμικου χρήματος, να αναλύσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της απαραίτητης 

γνώσης για την αξιολόγηση και το χειρισμό μιας περίπτωσης ξεπλύματος χρήματος και να 

βοηθήσει τα πιστωτικά ιδρύματα και το προσωπικό τους να προστατευθούν από τους 

κινδύνους εξαιτίας τυχόν ανεπαρκούς ενημέρωσής τους σχετικά με τα ζητήματα ξεπλύματος 

βρώμικου χρήματος.  

 

 Χρηματοπιστωτική/ Τραπεζική Δεοντολογία  

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή πρακτικής τεχνογνωσίας για την εννοιολογική 

ανάλυση παρεμφερών αλλά όχι ταυτόσημων όρων, όπως είναι η «επιχειρηματική ηθική», οι 

«βέλτιστες πρακτικές», η «δεοντολογία» κλπ., καθώς και ο προσδιορισμός και η ανάλυση 

μοντέλων επίλυσης ηθικών διλημμάτων.  

 

 Ο Εσωτερικός Έλεγχος στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

Στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τις τελευταίες 

εξελίξεις σχετικά με τη δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου και να τους βοηθήσει να 

κατανοήσουν τη μεθοδολογία και τις βασικές αρχές για τη διενέργεια αποτελεσματικών 

ελέγχων βάσει των κινδύνων. 

 

 Έλεγχος Μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων 

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες οι λειτουργίες 

του Treasury, ο ρόλος του στο χρηματοπιστωτικό τομέα, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει και το 

σύστημα εσωτερικών ελέγχων. 

 

 Τραπεζικό Μάρκετινγκ και Πωλήσεις  

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τα κρίσιμα θέματα του 

τραπεζικού Μάρκετινγκ και να συνδράμει ώστε οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν τις έννοιες 

του Μάρκετινγκ και την εφαρμογή τους στο τραπεζικό περιβάλλον, να αναπτύξουν 

δεξιότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και υλοποίησης ανταγωνιστικών στρατηγικών 
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Μάρκετινγκ, να αντιληφθούν τον κρίσιμο ρόλο της φιλοσοφίας του και να καταρτίζουν και 

εφαρμόζουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο πωλήσεων. 

 

 Τεχνικές Πωλήσεων Τραπεζικών Προϊόντων 

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες 

γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που σχετίζονται με τις τεχνικές αποτελεσματικής 

προσέγγισης των τραπεζικών πελατών, στους οποίους θα προσφέρονται τα κατάλληλα 

προϊόντα που θα ικανοποιούν τις ανάγκες τους και θα οικοδομούν μαζί τους ισόβιες σχέσεις 

συνεργασίας. 

 

 Οικοδόμηση και Διατήρηση Σχέσεων με την Τραπεζική Πελατεία 

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με 

τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται ώστε να προσφερθεί η 

κατάλληλη εξυπηρέτηση στην πελατεία των τραπεζών που θα τη διατηρήσει ικανοποιημένη 

διαχρονικά. 

 

 Τεχνικές Παρουσιάσεως Τραπεζικών Προϊόντων σε Ομάδες Πελατών 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων προκειμένου να 

είναι σε θέση να παρουσιάζουν τα προϊόντα της τράπεζας, πείθοντας με την κατά περίπτωση 

προσέγγιση και τα κατάλληλα επιχειρήματα τις ομάδες πελατείας στις οποίες απευθύνονται 

για τα οφέλη που θα αποκομίσουν από τη χρήση των προϊόντων αυτών. 

 

 Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις  

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες 

γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για μια 

διαπραγμάτευση που θα αποφέρει κέρδη σε επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο για 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.  

 

 Διαχείριση του Ανθρωπίνου Δυναμικού των Τραπεζικών Επιχειρήσεων 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα 

πρακτικά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να διοικήσουν τους συνεργάτες τους 

αποτελεσματικά προκειμένου από κοινού να επιτύχουν τους στόχους της τράπεζας. 
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 Δουλεύοντας Ομαδικά 

Στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση εκ μέρους των συμμετεχόντων των 

ευεργετημάτων που προκύπτουν από την ομαδική εργασία καθώς επίσης και η εξοικείωσή 

τους με τους τρόπους οικοδόμησης σχέσεων εντός της ομάδας, με την εξάλειψη των 

προβλημάτων που προκύπτουν από τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους. 

 

 Αρχές Γενικής Λογιστικής για Τραπεζικά Στελέχη 

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές 

έννοιες της λογιστικής επιστήμης και να τους καταστήσει ικανούς ώστε να επεξεργάζονται τα 

δεδομένα που περιέχονται στις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και να λαμβάνουν 

τις σωστές αποφάσεις. 

 

 Οικονομικά για μη Οικονομολόγους 

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειώσει με απλό και πρακτικό τρόπο τα στελέχη 

των τραπεζών με τις βασικές έννοιες και αρχές της οικονομικής επιστήμης, το ρόλο τους στη 

διαμόρφωση των επιχειρηματικών ισολογισμών και τη λειτουργία των αγορών καθώς και τον 

τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επιχειρηματική καθημερινότητα για 

τη σωστή λήψη αποφάσεων. 

 

 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Τραπεζικού Κλάδου 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες 

δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία ενεργοποιούν 

τους εκπαιδευόμενους, διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους και μεγιστοποιούν το 

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. 

 

 Σεμινάριο Βασικών Τραπεζικών Εργασιών για Νεοπροσληφθέντες Υπαλλήλους 

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία του νεοπροσληφθέντος υπαλλήλου με το 

σύγχρονο τραπεζικό περιβάλλον, τις βασικές τραπεζικές εργασίες και τα επιμέρους τραπεζικά 

προϊόντα ώστε να ενταχθεί ομαλά στον εργασιακό χώρο της τράπεζας και να μπορέσει να 

ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΤΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μία συνοπτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων τριών τραπεζικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Για 

λόγους διαφύλαξης του απορρήτου των πληροφοριών σχετικά με τα παρεχόμενα 

εκπαιδευτικά προγράμματα της κάθε τράπεζας, δε θα γίνει κάποια αναφορά στα ονόματα των 

τραπεζών αυτών, αλλά θα δοθούν υποθετικά ονόματα, ούτε θα δημοσιευθούν στα πλαίσια της 

εργασίας αυτής αυτούσια τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Παρ’ όλα αυτά, οι πληροφορίες που 

παρατίθενται είναι πραγματικές καθώς αντλήθηκαν μέσα από τη διαδικασία της προσωπικής 

συνέντευξης.  

 

5.1. Τράπεζα «Α» 

 

Πρόκειται για μία Τράπεζα – μέλος ενός αλλοδαπού Ομίλου με αξιόλογη παρουσία στον 

ευρωπαϊκό χώρο. Η Τράπεζα αυτή μετρά στη χώρα μας 18 χρόνια επιτυχημένης και διαρκώς 

αναπτυσσόμενης πορείας προσφέροντας ανταγωνιστικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και 

υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιώτες στα 161 καταστήματά της. 

 

Στην Τράπεζα αυτή παρέχονται εκπαιδευτικά προγράμματα με έμφαση σε δύο 

κατευθύνσεις: στα παρεχόμενα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες και στην ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού, στο οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. 

 

Όσον αφορά στην τραπεζική κατάρτιση, υπάρχουν εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία 

στοχεύουν στην επεξήγηση βασικών τραπεζικών όρων και εννοιών και στην παρουσίαση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών της Τράπεζας. Τα προγράμματα αυτά ασχολούνται με τα 

καταθετικά και τα χορηγητικά προϊόντα Ιδιωτών, με τις διαδικασίες προώθησης των 

σταυροειδών πωλήσεων, το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών και των ξένων 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων αλλά και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που προσφέρονται από την 

Τράπεζα «Α», τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, το θεσμικό πλαίσιο και τη 
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δεοντολογία που διέπουν τις χρηματιστηριακές υπηρεσίες και τα προϊόντα, τα 

τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα ενώ γίνονται και σεμινάρια ενημέρωσης σχετικά με τις 

υπηρεσίες Factoring και Leasing.     

 

Ξεχωριστή ενότητα στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τράπεζας «Α» 

αποτελούν τα δάνεια. Παρέχονται σεμινάρια σχετικά με τα είδη πιστωτικών διευκολύνσεων, 

τις εξασφαλίσεις πιστοδοτήσεων, την αξιολόγηση του ισολογισμού, τους αριθμοδείκτες, την 

αποδοτικότητα, την αξιολόγηση του πελάτη και τα βασικά κριτήρια και αρχές δανεισμού. 

Επίσης, πραγματοποιούνται σεμινάρια τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στα καταναλωτικά 

και στεγαστικά προϊόντα δανείων Ιδιωτών, στο marketing και τις πωλήσεις στεγαστικής και 

επαγγελματικής πίστης, τη διαχείριση των δανείων, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και την 

παρακολούθηση των πιστοδοτήσεων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ιδιαίτερη βαρύτητα 

δίνεται στη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων και case studies ως εργαλεία εκπαίδευσης.  

 

Επιπροσθέτως, η Τράπεζα «Α» παρέχει σεμινάρια για τις βασικές αρχές της Λογιστικής, 

τις βασικές οικονομικές γνώσεις, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αλλά και το Ms Office με 

σκοπό την αυτοματοποίηση και άρα ευκολότερη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών.  

 

Η Τράπεζα «Α» προσφέρει επίσης σεμινάρια σχετικά με την εκπαίδευση του 

προσωπικού της στις διαδικασίες που τη διέπουν. Τέτοιες είναι οι υπηρεσίες Εναλλακτικών 

Δικτύων (Internet Banking και Phone Banking), η δημιουργία μερίδας πελάτη, η διαχείριση 

επιταγών, η χρήση του συστήματος «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», ο έλεγχος της γνησιότητας 

χαρτονομισμάτων Ευρώ αλλά και ξένων τραπεζογραμματίων, το τιμολόγιο προμηθειών και 

εξόδων, οι λειτουργικοί κίνδυνοι, οι εγγυητικές επιστολές και οι διαδικασίες για θέματα 

Διοίκησης, όπως είναι η σωστή συμπλήρωση και η τήρηση των εντύπων Δημοσίων Φορέων, 

τα προγράμματα καταχώρησης αδειών και υπερωριών, η συμπλήρωση και η διακίνηση 

διαφόρων εντύπων εσωτερικής χρήσης και άλλα παρόμοια.  

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση σε ζητήματα νομικής φύσεως. Τα σεμινάρια 

που προσφέρονται είναι σχετικά με το δίκαιο της τραπεζικής αγοράς, τις βασικές κατηγορίες 

συμβάσεων, το πλαίσιο λειτουργίας και το ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τη σύνταξη νομιμοποιήσεων και την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από 
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εγκληματικές δραστηριότητες. Τέλος, όσον αφορά στην τραπεζική κατάρτιση, παρέχονται 

προγράμματα εκπαίδευσης στα συστήματα πωλήσεων που χρησιμοποιεί η Τράπεζα. 

 

Όσον αφορά στην προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας, η 

τελευταία παρέχει σεμινάρια τα οποία απευθύνονται από το γραφειακό προσωπικό μέχρι και 

τα διευθυντικά στελέχη. Τα εκπαιδευτικά αυτά σεμινάρια έχουν να κάνουν με τη διαχείριση 

του άγχους, την προσαρμοστικότητα, την ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη δια τηλεφώνου 

αλλά και στο κατάστημα, την οργάνωση της εργασίας και την αποτελεσματικότητα, την 

επικοινωνία, τη συνεργασία και την ομαδικότητα, την επίλυση προβλημάτων, την ευελιξία, 

την προσαρμοστικότητα και την ανάπτυξη προσωπικού. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι 

στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιούνται τα παιχνίδια ρόλων και οι ομαδικές 

ασκήσεις ως εκπαιδευτικά εργαλεία.  

 

5.2. Τράπεζα «Β» 

 

Η Τράπεζα αυτή είναι μέλος ενός πολυεθνικού Ομίλου με διεθνή παρουσία στο χώρο 

των τραπεζικών αλλά και άλλων προϊόντων και αποτελεί θυγατρική τράπεζας του εξωτερικού 

στην οποία ανήκει κατά 95%. Η παρουσία της στον ελλαδικό χώρο χρονολογείται από το 

2007. 

 

Φιλοσοφία της Τράπεζας «Β» αποτελεί η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των 

εργαζομένων. Στα πλαίσια αυτής, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαρκή εκπαίδευσή τους 

αποβλέποντας στην άρτια κατάρτιση και σωστή αξιοποίησή τους, ενώ βασική αρχή της 

Τράπεζας αλλά και του Ομίλου είναι η στελέχωση των κενών θέσεων εργασίας από τους 

υφιστάμενους εργαζόμενους είτε μέσω αναβαθμίσεων είτε μέσω εναλλαγής καθηκόντων. 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τράπεζας αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες: 

τα τραπεζικά και επιχειρησιακά, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση, τα συστήματα και τις 

εφαρμογές και την ηγεσία και τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. 

 

Όσον αφορά στα τραπεζικά και επιχειρησιακά, η Τράπεζα «Β» παρέχει σεμινάρια με τα 

οποία οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώση σχετικά με τις βασικές οικονομικές και νομικές 

έννοιες, με τα τραπεζικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, την ανάλυση 

ισολογισμών, την αξιολόγηση ποσοτικών στοιχείων και τη διαχείριση λειτουργικού κινδύνου. 
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Ταυτόχρονα, η ενότητα συμπεριλαμβάνει το εισαγωγικό πρόγραμμα των νεοπροσληφθέντων, 

την εκπαίδευση στη διάγνωση της αυθεντικότητας των προσκομιζόμενων από τον πελάτη 

δικαιολογητικών, την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την αναγνώριση πλαστών χαρτονομισμάτων και την 

ασφάλεια των καταστημάτων. 

 

Στον τομέα των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης τα σεμινάρια που προσφέρονται 

πραγματεύονται την επαγγελματική τηλεφωνική επικοινωνία, την εξυπηρέτηση του πελάτη 

και την ολοκλήρωση με επιτυχία μιας πώλησης αλλά και την τέχνη της διαπραγμάτευσης. Η 

εκπαίδευση στα συστήματα και τις εφαρμογές της Τράπεζας περιλαμβάνει, την εκπαίδευση 

σε βασικές εφαρμογές γραφείου για την καλύτερη οργάνωση της εργασίας, την εκπαίδευση 

στο χειρισμό του on-line συστήματος της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και του λειτουργικού συστήματος της 

Τράπεζας. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων 

πόρων. Η Τράπεζα «Β» παρέχει σεμινάρια σχετικά με την ηγεσία και την καθοδήγηση, όπως 

είναι η αποτελεσματική διεξαγωγή συνεντεύξεων, με την αξιολόγηση της απόδοσης για 

αξιολογητές και αξιολογούμενους ενώ περιλαμβάνει ολόκληρη θεματική ενότητα σχετικά με 

την προσωπική ανάπτυξη του εργαζομένου. Τα σεμινάρια που αποτελούν την ενότητα αυτή 

προσφέρονται σχεδόν αποκλειστικά από εξωτερικούς συνεργάτες της Τράπεζας και έχουν να 

κάνουν με τη συναισθηματική νοημοσύνη, την εργασία σε ομάδες, τη διαχείριση έργου και 

χρόνου και τη δημιουργικότητα. Όσον αφορά στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά τη 

διαδικασία της εκπαίδευσης αυτά είναι κυρίως οι διαλέξεις και οι διαφάνειες. 

 

5.3. Τράπεζα «Γ» 

 

Η Τράπεζα «Γ» αποτελεί μέλος ενός Ομίλου με παγκόσμια εμβέλεια στο χώρο των 

τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η Τράπεζα, με τη σημερινή της 

μορφή, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2004 και απασχολεί περίπου 2.000 

υπαλλήλους. 

 

Ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός της Τράπεζας «Γ» γίνεται ανά θέση και περιλαμβάνει 

τα βήματα εκείνα που πρέπει να ακολουθήσει ένας εργαζόμενος σε μία νέα θέση προκειμένου 

να αναπτύξει όλες εκείνες τις δεξιότητες και να αποκτήσει τις γνώσεις που είναι απαραίτητες 
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ώστε να φέρει εις πέρας όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. 

Έτσι, υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία καλύπτουν τις προαπαιτούμενες 

δεξιότητες για την ανάληψη μιας θέσης, τις κύριες δεξιότητες που αποτελούν τον κεντρικό 

πυρήνα δεξιοτήτων για τη θέση, τις συμπληρωματικές δεξιότητες οι οποίες προσδίδουν 

προστιθέμενη αξία, και τις διατμηματικές δεξιότητες, τις δεξιότητες δηλαδή που είναι κοινές 

ανάμεσα σε διαφορετικές θέσεις εργασίας στα πλαίσια της Τράπεζας. 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τράπεζας «Γ» περιλαμβάνει το εισαγωγικό σεμινάριο 

για νεοπροσλαμβανόμενους με το οποίο οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τη στρατηγική, τη δομή 

και τους στόχους του Ομίλου. Επίσης, παρέχονται σεμινάρια σχετικά με τα τραπεζικά, τα 

ασφαλιστικά και τα επενδυτικά προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία είναι εξειδικευμένα και 

προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της κάθε θέσης. 

 

Στον τομέα της εμπορικής προσέγγισης και των πωλήσεων, τα σεμινάρια τα οποία 

προσφέρονται από την Τράπεζα πραγματεύονται με τις τεχνικές πωλήσεων και 

διαπραγματεύσεων για όλες τις θέσεις εργασίας, τη διεξαγωγή τηλεφωνικής συνομιλίας, την 

εμπορική παρουσίαση των προϊόντων, την κατηγοριοποίηση πελατών και τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου. 

 

Όσον αφορά στη διαχείριση κινδύνου, τα σεμινάρια που παρέχονται έχουν να κάνουν με 

τους βασικούς κανόνες τραπεζικής δραστηριότητας, δηλαδή την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, την εχεμύθεια και τη διακριτικότητα, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τις βασικές 

αρχές λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης των επιχειρήσεων, τη διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου, την παρακολούθηση των κινδύνων των επιχειρηματικών πελατών και 

την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

 

Επιπροσθέτως, η Τράπεζα «Γ» παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τη χρήση του 

μηχανογραφικού συστήματος της Τράπεζας, του online συστήματος της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., 

του Intranet αλλά και άλλων εργαλείων που είναι απαραίτητα για την καθημερινή εργασία 

των συμμετεχόντων, ανάλογα φυσικά με τη θέση, ενώ σε συνεργασία με εξωτερικούς, κυρίως, 

εκπαιδευτές παρέχονται σεμινάρια εκπαίδευσης στη χρήση του MS Office και άλλων 

εφαρμογών που χρησιμοποιεί η Τράπεζα. Επίσης, σε συνεργασία με αλυσίδα φροντιστηρίων 

εκμάθησης ξένων γλωσσών, παρέχονται σεμινάρια εκμάθησης ή βελτίωσης της Αγγλικής 
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Γλώσσας σε όσους εργαζομένους θεωρούν ότι τους είναι απαραίτητη για την καλύτερη 

διεκπεραίωση της καθημερινής τους εργασίας. 

 

Τέλος, από την Τράπεζα «Γ» παρέχονται σεμινάρια σχετικά με την επικοινωνία και την 

προσωπική ανάπτυξη του εργαζομένου. Τέτοια είναι η αξιολόγηση της απόδοσης του 

προσωπικού, η διαχείριση έργου, η εκπαίδευση των περιστασιακών εκπαιδευτών, η 

καθοδήγηση και η ηγεσία σε περιόδους αλλαγών. Σημειώνεται ότι τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η διάλεξη, οι 

ατομικές και οι ομαδικές ασκήσεις, το παίξιμο ρόλων, τα βίντεο, η ανταλλαγή απόψεων και η 

πρακτική εξάσκηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Οι τεχνολογικές αλλαγές, η ανάγκη για ποιότητα και ο ανταγωνισμός οδηγούν τις 

ελληνικές τράπεζες να υιοθετήσουν πιο δυναμικές στρατηγικές διοίκησης του ανθρώπινου 

δυναμικού και να δώσουν έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού τους. 

Τα αναμενόμενα ευεργετικά αποτελέσματα της εκπαίδευσης εκφράζονται σε όρους 

οργανωσιακής ανάπτυξης και ομογενοποίησης, απόκτησης ανταγωνιστικών δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, αλλαγής στην κουλτούρα, τους ρόλους, τη στάση και τη συμπεριφορά εν ώρα 

εργασίας, ανάπτυξης καριέρας, μείωσης των εντάσεων και των ανασφαλειών, δέσμευσης, 

βελτίωσης των εργασιακών σχέσεων και μείωσης των συγκρούσεων, ικανοποίησης των 

πελατών και οργανωσιακής ανανέωσης. 

 

Επενδύοντας στην απόκτηση των παραπάνω αποτελεσμάτων, οι τράπεζες προσφέρουν 

μια σειρά από εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα του ευρύτερου 

χρηματοπιστωτικού τομέα καθώς και μια σειρά από σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού τους. 

 

Έτσι, σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα των τραπεζικών ιδρυμάτων που 

μελετήθηκαν, παρέχονται σεμινάρια που αφορούν στις θεμελιώδεις γνώσεις της τραπεζικής 

και τις τραπεζικές εργασίες, όπως είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές και νομικές έννοιες, 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η λογιστική και  η δημιουργική λογιστική, η ανάλυση 

ισολογισμών, η αξιολόγηση ποσοτικών στοιχείων, ο έλεγχος γνησιότητας χαρτονομισμάτων 

σε Ευρώ και ξένων τραπεζογραμματίων, η ασφάλεια των καταστημάτων και η αποτροπή 

ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενώ ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται σε θέματα τήρησης του τραπεζικού απορρήτου. Επιπλέον, παρέχονται και 

κάποια πιο εξειδικευμένα σεμινάρια τα οποία απευθύνονται σε στελέχη, όπως είναι η 

διαχείριση λειτουργικού κινδύνου, η ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων, η αξιολόγηση του 

προσωπικού, η διαχείριση χαρτοφυλακίου, η κανονιστική συμμόρφωση, ο έλεγχος της 

μονάδας διαχείρισης διαθεσίμων και η πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.  
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Όσον αφορά στα παρεχόμενα τραπεζικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα και 

υπηρεσίες, οι τράπεζες παρέχουν στα πλαίσια των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων 

σεμινάρια σχετικά με την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης πώλησης, τις σταυροειδείς 

πωλήσεις, την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη στο κατάστημα και μέσω 

τηλεφώνου, αλλά και για τα προϊόντα αυτά καθ’ αυτά, ήτοι στεγαστική και καταναλωτική 

πίστη, καταθετικά προϊόντα, επιχειρηματικά δάνεια, αμοιβαία κεφάλαια και υπηρεσίες 

Factoring και Leasing. Επιπροσθέτως, παρέχονται εξειδικευμένα σεμινάρια τα οποία 

στοχεύουν στην επιτυχία των εργαζομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης για την πώληση 

ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων. 

 

Από τα εκπαιδευτικά προγράμματα δε θα μπορούσε να εξαιρεθεί η εκπαίδευση των 

εργαζομένων πάνω στα πληροφοριακά συστήματα. Έτσι, το κάθε τραπεζικό ίδρυμα 

προσφέρει σεμινάρια εκπαίδευσης πάνω στο μηχανογραφικό του σύστημα, σε βασικές 

εφαρμογές γραφείου για την αυτοματοποίηση της εργασίας και άρα αποτελεσματικότερη 

διαχείριση αυτής, στο χειρισμό του on-line συστήματος της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., του Intranet 

και άλλων εφαρμογών που χρησιμοποιεί η κάθε Τράπεζα για τη διεκπεραίωση των 

καθημερινών συναλλαγών, ενώ παράλληλα παρέχονται σεμινάρια εκμάθησης της Αγγλικής 

Γλώσσας με έμφαση στην εξοικείωση του συμμετέχοντα στη χρηματοοικονομική και 

τραπεζική ορολογία.   

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σεμινάρια σχετικά με την προσωπική ανάπτυξη του 

εργαζόμενου στις Τράπεζες. Τα σεμινάρια αυτά έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του άγχους, 

την προσαρμοστικότητα, τη διαχείριση έργου, την αποτελεσματικότητα, την επικοινωνία, τη 

συνεργασία και την ομαδικότητα, την επίλυση προβλημάτων, την ευελιξία, την ανάπτυξη και 

τη διοίκηση προσωπικού, την αξιολόγηση της απόδοσης, τη συναισθηματική νοημοσύνη, τη 

δημιουργικότητα και την εκπαίδευση εκπαιδευτών. 

 

Παρόλο που η προσωπική ανάπτυξη του εργαζόμενου είναι εξίσου σημαντική για την  

αποτελεσματική διεκπεραίωση της εργασίας με την εκπαίδευση στα προϊόντα και τα 

συστήματα, δε φαίνεται να επενδύουν σε αυτή στον ίδιο βαθμό όλα τα εξεταζόμενα 

τραπεζικά ιδρύματα. Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μία συγκριτική παρουσίαση των 

προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την προσωπική ανάπτυξη του 

εργαζομένου: 

 



  
         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 95 
 

Πίνακας 1: Προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης εργαζομένου  

Παρεχόμενα 

Προγράμματα 

Προσωπικής 

Ανάπτυξης 

Εργαζομένου 

Ελληνικό 

Τραπεζικό 

Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικό 

Κέντρο 

Εθνικής 

Τράπεζας της 

Ελλάδος Α.Ε. 

 

Τράπεζα 

«Α» 

 

Τράπεζα 

«Β» 

  

Τράπεζα 

«Γ» 

Διαχείριση άγχους      

Προσαρμοστικότητα      

Διαχείριση έργου και 

χρόνου 
       

Αποτελεσματικότητα      

Επικοινωνία      

Συνεργασία και 

Ομαδικότητα 

      

Επίλυση προβλημάτων      

Ευελιξία      

Ανάπτυξη και Διοίκηση 

προσωπικού/ 

Καθοδήγηση 

      

Αξιολόγηση της 

απόδοσης 

      

Συναισθηματική 

νοημοσύνη 

      

Δημιουργικότητα       

Εκπαίδευση 

εκπαιδευτών 

     

 

Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι πρώτα η Τράπεζα «Α» και στη συνέχεια η 

Τράπεζα «Β» δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, 

προσφέροντας τα περισσότερα προγράμματα ανάπτυξης προσωπικού. Στο γεγονός ότι δε 
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δίνεται η ίδια έμφαση σε θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και από τις τρεις 

Τράπεζες, «Α», «Β» και «Γ», αλλά και από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας 

της Ελλάδος, είναι πολύ πιθανό να συμβάλει η μειωμένη σημασία που δίνει το Ελληνικό 

Τραπεζικό Ινστιτούτο στα θέματα αυτά. Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, αποτελώντας 

πρότυπο, κατά κάποιο τρόπο, στην παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα τραπεζικά 

ιδρύματα, ίσως θα έπρεπε να αναθεωρήσει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και να το 

εμπλουτίσει με περισσότερα σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης του εργαζομένου, οδηγώντας 

με τον τρόπο αυτό στην υιοθέτηση παρόμοιων προγραμμάτων και από τους υπόλοιπους 

τραπεζικούς οργανισμούς. 

Όσον αφορά στα εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους τραπεζικούς 

οργανισμούς για τους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αυτά είναι κυρίως οι διαλέξεις, 

οι διαφάνειες, τα βίντεο, τα παιχνίδια ρόλων, οι ομαδικές ασκήσεις και η πρακτική εξάσκηση. 

Με βάση τη βιβλιογραφία, τα παιχνίδια ρόλων και οι ομαδικές ασκήσεις, που ήδη 

χρησιμοποιούνται, μαζί με την ατομική καθοδήγηση, τα παιχνίδια προσομοίωσης, τη μελέτη 

περίπτωσης και την εκπαίδευση μέσω υπολογιστή τοποθετούνται ψηλά στο βαθμό 

δραστηριότητας του εκπαιδευόμενου και της ανατροφοδότησης. Τα υπόλοιπα εργαλεία είναι 

περισσότερο παθητικά, αλλά μπορούν να γίνουν ενεργητικά με πρόσθετη προσπάθεια από 

την πλευρά του εκπαιδευτή.  

Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να πάρει πολλές προεκτάσεις. Κατ’ αρχάς, θα ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιμη η επέκταση της εμπειρικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 

αυτής της εργασίας με την πραγματοποίηση μιας έρευνας η οποία θα κάλυπτε την ανάλυση 

περισσότερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τραπεζικών ιδρυμάτων με σκοπό να γίνει μία 

πιο ολοκληρωμένη σύγκριση και να εξαχθούν περισσότερα γενικευμένα συμπεράσματα 

σχετικά με το περιεχόμενο, το σκοπό και τα εκπαιδευτικά εργαλεία των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Επιπλέον, η έρευνα αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Ιδιαίτερη 

προσθήκη στο πεδίο της έρευνας θα μπορούσε να αποτελέσει μία μελέτη σχετικά με το αν οι 

εργαζόμενοι σε έναν τραπεζικό οργανισμό συμμετέχουν στο πρώτο στάδιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, στην αναγνώριση, δηλαδή, των εκπαιδευτικών αναγκών. Με την έρευνα αυτή θα 

διαπιστωθεί κατά πόσον οι τράπεζες σχεδιάζουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα με 

γνώμονα την κάλυψη του χάσματος που υπάρχει ανάμεσα στο παρόν και το επιθυμητό 

αποτέλεσμα απόδοσης μετά την ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και 
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ποιες μεθόδους χρησιμοποιούν ώστε να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα (ερωτηματολόγια, 

προσωπικές συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, παρατήρηση εν ώρα εργασίας), λαμβάνοντας 

υπόψη τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους που κάθε μία από τις μεθόδους αυτές 

συνεπάγεται. Άλλωστε, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, είναι 

απαραίτητο η εκπαίδευση να βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή του ατόμου στο σύνολο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη θετική ενδυνάμωση της τελευταίας, η οποία μπορεί να 

επιτευχθεί είτε με την εκπλήρωση της εσωτερικής ικανοποίησης που νιώθει κάποιος όταν 

μαθαίνει κάτι καινούργιο είτε με τη βελτίωση της απόδοσης του εργαζομένου όταν αυτός 

επιστρέφει πίσω στην εργασία του μετά την ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Με αφορμή τα παραπάνω, θα μπορούσε επίσης να διερευνηθεί κατά πόσον οι 

εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι από την παρεχόμενη εκπαίδευση, δηλαδή το περιεχόμενο 

αυτής, τα εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και 

την εφαρμογή που έχουν αυτά πάνω στα οποία εκπαιδεύονται στην καθημερινή τους εργασία 

με τη μέτρηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Το 

τελευταίο είναι πολύ σημαντικό καθώς για να είναι η εκπαίδευση ευεργετική για την 

επιχείρηση, θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμη, κάτι που εξαρτάται και από την εκπαίδευση αλλά 

και από το εργασιακό περιβάλλον. Σκόπιμο θα ήταν, επίσης, να μελετηθεί αν οι εργαζόμενοι 

συμμετέχουν στην αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η φάση της αξιολόγησης είναι 

πολύ σημαντική, καθώς πρέπει να συλλάβει αυτό που ο οργανισμός έχει κερδίσει από τις 

δραστηριότητες της εκπαίδευσης, αποτελεί δηλαδή μία προσπάθεια μέτρησης της απόδοσης 

της επένδυσης για την επιχείρηση. 

Τέλος, προτείνεται η αλλαγή του παραδοσιακού ρόλου που κατέχουν, ως επί το πλείστον, 

τα τμήματα εκπαίδευσης στους τραπεζικούς οργανισμούς στο δυναμικό ρόλο του ηγέτη 

αλλαγών. Ο ηγέτης αλλαγών είναι καταλύτης και συντονιστής των ομάδων εργασίας της 

διοίκησης και των ομάδων επίλυσης προβλημάτων και συμμετέχει στη διαμόρφωση της 

πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και στη χάραξη της γενικότερης πολιτικής του 

οργανισμού, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο ενεργά στην επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού και ασκώντας σημαντική επιρροή στη στρατηγική που ακολουθεί.   
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