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ηνπο αγαπεκέλνπο κνπ γνλείο, Θαλάζε θαη Κάθηα,
πνπ κνπ πξνζθέξνπλ ηα πάληα,
ζηελ αδεξθή κνπ, Μαίξε,
πνπ είλαη πάληα δίπια κνπ
θαη ζε φινπο κνπ ηνπο αγαπεκέλνπο,
πνπ κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ ζηελ πνξεία κνπ σο ηψξα.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Ζ παξνχζα κειέηε επηρεηξεί λα θσηίζεη, κέζσ πξσηνγελνχο έξεπλαο, θάπνηεο
απφ ηηο πηπρέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα δεκφζην
νξγαληζκφ.
Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε κνλάδεο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, κε ηε κέζνδν ηεο
ζπκπιήξσζεο

εξσηεκαηνινγίσλ

απφ

ππαιιήινπο.

Σα

επξήκαηα

δείρλνπλ

δηαθνξνπνίεζε απφςεσλ, θπξίσο βάζεη ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο, θαζψο, θαηά ηεθκήξην,
νη παιαηφηεξνη ππάιιεινη εθπαηδεχνληαλ ζπρλφηεξα απ’ φηη νη λένη, άξα έρνπλ θαη
δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηηο αλάγθεο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ. Μέζα απφ ηελ έξεπλα
επηβεβαηψλεηαη ε αξρηθή ππφζεζή ηεο, θαηά ηελ νπνία ππάξρεη έληνλε αλάγθε λα
ιεηηνπξγεί ν δεκφζηνο ηνκέαο βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ ζχγρξνλνπ management, ηφζν φζνλ
αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο
εθπαίδεπζεο, κε ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα, φζν θαη ζηε ζέζπηζε ζηφρσλ θαη ζηελ
αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ πνηνηηθά απνηειέζκαηα.
Ζ κειέηε θαηαιήγεη ζε πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
εθπαίδεπζεο, ψζηε λα κπνξέζεη ν θάζε δεκφζηνο νξγαληζκφο θαη πην ζπγθεθξηκέλα
απηφο πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, λα εθκεηαιιεπηεί ζην κέγηζην βαζκφ ηηο
δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ
ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Ζ ζπκβνιή ηεο έγθεηηαη ζην φηη ζηελ Διιάδα νη έξεπλεο
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, εηδηθά ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, βξίζθεηαη ζε πξψηκν
ζηάδην, νπφηε απνηειεί κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ
ππαιιήισλ.
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ

1.1.ΚΟΠΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ

Ζ παξνχζα κειέηε απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε, κέζσ πξσηνγελνχο έξεπλαο, ησλ
απφςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζ’ έλα ειιεληθφ δεκφζην νξγαληζκφ πάλσ ζηελ εθπαίδεπζή
ηνπο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ απηψλ, ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
ρξεηάδεηαη λ’ αληηκεησπηζηνχλ θαη ζηε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο. Σα εξσηήκαηα ζηα νπνία επηρεηξεί λα απαληήζεη ε
κειέηε, αλαθέξνληαη ζην πνηεο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε γλψκνλα ηελ άπνςε
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ απηφ, πνηνπο ηξφπνπο πξνηείλνπλ γηα ηε βειηίσζε
ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο θαη πνηα είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε γλψκε ηνπο.
ηφρνη ηεο κειέηεο είλαη ε ζχγθξηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ νξγαληζκφ κε απηή
ησλ άιισλ ρσξψλ, ν εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ θαη πηζαλψλ ιχζεψλ ηνπο, κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
ζρεηηθά κε:
α) ην ζχζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ νξγαληζκνχ,
β) ηελ αληίιεςε, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ
γ) ηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο πξνο αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, επηρεηξείηαη
ε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο, κε ζθνπφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο ξαγδαία κεηαβαιιφκελεο
νηθνλνκηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο.
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2.

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
2.1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ
Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο έρεη ππνζηεί ηεξάζηηεο

αιιαγέο ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμαηηίαο ησλ ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ ζηελ
παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ηεο ηάζεο πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ δηνίθεζεο απφ ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα ζην δεκφζην. ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, νη δεκφζηνη νξγαληζκνί
αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηα πίεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ζεκαληηθέο
αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ θαη
εζσηεξηθψλ πειαηψλ, νη δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο, ε πίεζε γηα αχμεζε ησλ δεκνζίσλ
εζφδσλ θαη ε ζπλερήο ρεηξνηέξεπζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ησλ αγνξψλ
απνηεινχλ δπλάκεηο πξφθιεζεο αιιαγψλ ζην πεξηβάιινλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηηο
νπνίεο απηή θαιείηαη λα ρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο
απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. ’ έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, είλαη
ινγηθφ λα ππάξρεη έλα έληνλν ξεχκα απνρψξεζεο ηθαλψλ ζηειερψλ θαη εγεηψλ, πνπ
επηιέγνπλ ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε, κε απνηέιεζκα ηελ απνγχκλσζε ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο απφ έκπεηξνπο θαη ηαιαληνχρνπο managers. Γεκηνπξγείηαη έηζη ε αλάγθε γηα
πξνζαξκνγή θαη αιιαγή πξαθηηθψλ ζην δεκφζην ηνκέα, γηα λα απνθεπρζεί ην
θαηλφκελν ηεο νξγαλσζηαθήο αδξάλεηαο, πνπ νδεγεί ζηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, ηφζν
απφ ηνπο εμσηεξηθνχο, φζν θαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πειάηεο ησλ δεκφζησλ
νξγαληζκψλ (Valle, 1999).
Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ έγθεηηαη ζηελ
έληνλε επηξξνή ηνπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Κάζε αιιαγή
θπβέξλεζεο πξνθαιεί αιιαγέο ζηε λνκνζεζία, ζηνπο επηδησθφκελνπο θξαηηθνχο
ζηφρνπο θαη θαη’ επέθηαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Απφ ηα εθιεγκέλα
δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε κέρξη ηα κεκνλσκέλα άηνκα πνπ
έρνπλ ζπκθέξνληα απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ ηίζεληαη δηαθνξεηηθά κέηξα θαη
ζηαζκά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Οη
πξνζδνθίεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο
ηεο απφδνζήο ηνπ δηαθέξνπλ απφ ηε κία νκάδα ζπκθεξφλησλ ζηελ άιιε θαη ηειηθά δελ
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, ν νπνίνο πξνζπαζεί κάηαηα λα αληαπνθξηζεί
ζε αληηθξνπφκελεο πξνζδνθίεο. Άιισζηε, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε
ηδηαηηεξφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ δεκηνπξγεί δπζθνιία
ζηελ πηνζέηεζε εληαίνπ ηξφπνπ κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, θαζψο ζπρλά
2

δεκφζηνη νξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη
ζπγθεθξηκέλα θαη εχθνιν λα κεηξεζνχλ (Hall, 2007).
εκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη επίζεο ε
επηξξνή πνπ δέρεηαη απφ ηηο πξαθηηθέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ ινγηθή ηεο αγνξάο
δηεηζδχεη ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, κε έλλνηεο φπσο ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ε
εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, δεκηνπξγψληαο ηελ επνρή ηεο
«λέαο δεκφζηαο δηνίθεζεο». ηε λέα απηή επνρή, ην λα δηνηθείηαη έλα θξάηνο φπσο
δηνηθείηαη κηα επηρείξεζε ζεκαίλεη φηη νη δηνηθνχληεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζεσξνχλ
ην θνηλφ σο πειάηεο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηήζνπλ, παξά σο πνιίηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ
ελεξγά ζηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηνπ θξάηνπο, άξα θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ
νξγαληζκψλ (Box, 1999). «Ζ λέα δεκφζηα δηνίθεζε», φπσο αλαθέξνπλ νη Denhardt θαη
Denhardt (2000), «δελ είλαη απιψο ε εθαξκνγή λέσλ ηερληθψλ, αιιά θέξλεη καδί ηεο
έλα λέν παθέην αμηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα έλα παθέην αμηψλ πνπ αληινχληαη θαηά έλα
πνιχ κεγάιν κέξνο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα». Κάηη ηέηνην ζπλίζηαηαη ζε κεγάιεο
αιιαγέο θαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
χκθσλα κε ηνπο Denhardt (2000), εηζάγεηαη έλαο λένο φξνο, ε «λέα δεκφζηα
ππεξεζία», ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηε δηνίθεζε κέζσ ησλ αλζξψπσλ θαη εγγπάηαη
απνηειέζκαηα κφλν εθφζνλ αιιάμνπλ νη αμίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Σα δηάθνξα
ζπζηήκαηα βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, αλαδηάξζξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
κέηξεζεο ηεο απφδνζεο, είλαη θαηαδηθαζκέλα λα απνηχρνπλ, αλ δε δνζεί ε θαηάιιειε
πξνζνρή ζηηο πξνζσπηθέο αξρέο θαη ελδηαθέξνληα ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνπο
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ:
«Δθφζνλ απαηηείηαη απφ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο λα αληηκεησπίδνπλ
ηνπο πνιίηεο κε ζεβαζκφ, πξέπεη θαη νη ίδηνη λα εηζπξάηηνπλ ζεβαζκφ απφ
απηνχο πνπ ηνπο δηνηθνχλ (...) ηε ζεσξία ηεο «λέαο δεκφζηαο ππεξεζίαο»
νη ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ αλαγλσξίδνληαη θαη νη ίδηνη δε ζεσξνχληαη απιά εξγαδφκελνη
νη

νπνίνη

απνδεηνχλ

ηελ

αζθάιεηα

θαη

ηε

ζηαζεξφηεηα

ηνπ

γξαθεηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο «παιηάο δεκφζηαο δηνίθεζεο», νχηε
κφλν ζπκκεηέρνληεο ζε κηα δηαθνξεηηθή αγνξά, ζχκθσλα κε ηε «λέα
δεκφζηα δηνίθεζε». Αληίζεηα, είλαη άλζξσπνη γηα ηνπο νπνίνπο ε
ππνθίλεζε θαη ε αληακνηβή ζπλίζηαηαη ζε πνιιά πεξηζζφηεξα απφ έλα
κηζζφ ή ηελ αζθάιεηα ηεο κνληκφηεηαο θαη ζέινπλ λα αιιάμνπλ πξνο ην
θαιχηεξν ηηο δσέο ησλ άιισλ (Denhardt 1993; Perry and Wise 1990; Vinzant
1998)». (Denhardt and Denhardt, 2000, p.556)
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Σν ίδην ζπκπέξαζκα θαηαγξάθεη θαη ν Valle (1999), ιέγνληαο φηη ν δεκφζηνο
ηνκέαο δελ είλαη πηα κηα ζηαηηθή βηνκεραλία θαη δελ ππάξρεη πηα ρψξνο γηα άηνκα πνπ
δελ θαηλνηνκνχλ θαη δελ εκπλένπλ. Οη πξντζηάκελνη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο
ππαιιήινπο ηνπο σο άκεζνπο πειάηεο ελεξγνπνηψληαο έλα πεξηβάιινλ αληαιιαγήο θαη
κεηαθνξάο απηήο ηεο αληηκεηψπηζεο, απφ ηνπο ππαιιήινπο ζηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο.
ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε κεηάβαζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απφ ην
παιηφ γξαθεηνθξαηηθφ θαη ζηαηηθφ ζχζηεκα πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επειημία
ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ, βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην. Ηδηαίηεξα κεηά ηε κεγάιε
νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηελ πξνζθπγή ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ
Σακείν, πξνθεηκέλνπ απηή λα αληηκεησπηζηεί, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο θάλεη αθφκα δπζρεξέζηεξε ηελ αιιαγή ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζχκθσλα κε ηηο
ζεσξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Σν πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ αζηάζεηα,
αλεξγία, πεξηθνπέο εμφδσλ απφ πιεπξάο θξάηνπο, καδηθέο απνρσξήζεηο ιφγσ
ζπληαμηνδφηεζεο, θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηε δεκφζηα δηνίθεζε.
χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ην εγρείξεκα ηεο αιιαγήο ηνπ Γεκνζίνπ
ηνκέα

πινπνηείηαη

Μεηαξξχζκηζε»,

κέζσ
ην

αιιεινζπκπιεξνχκελσλ

ηνπ

νπνίν

Δπηρεηξεζηαθνχ
«ζπληζηά

παξεκβάζεσλ,

κε

Πξνγξάκκαηνο

κηα
ηηο

νπνίεο

«Γηνηθεηηθή

νινθιεξσκέλε
πξνζδνθάηαη

δέζκε
φηη

ζα

αληηκεησπηζζνχλ νη βαζηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζε φηη αθνξά
ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο (αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαλνληζηηθφ
πιαίζην, δνκέο θαη ζπζηήκαηα) θαη ζην επίπεδν ηεο δηακφξθσζεο ησλ δεκφζησλ
πνιηηηθψλ θαη ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο»1. Ωζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, παξάιιεια κε ηηο αιιαγέο ζηα
ζπζηήκαηα θαη ηηο πξαθηηθέο ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ νη αμίεο θαη ε ζηάζε ησλ αηφκσλ
πνπ

απαξηίδνπλ

ηνπο

δεκφζηνπο

νξγαληζκνχο,

πξνθεηκέλνπ

λα

επηηχρεη

ε

κεηαξξχζκηζε. Με άιια ιφγηα πξέπεη λα αιιάμεη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηνπ
δεκνζίνπ θη εδψ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο,
ν νπνίνο απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο.

1

available at http://www.epdm.gr/index.php?obj=95c3f1a8b262ec7a
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2.2. Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ
Ζ αλάγθε γηα κεηαξξχζκηζε ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα εληζρχεηαη ηδηαίηεξα
απφ ηηο πηέζεηο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, πνπ αλακέλεηαη λα αζθεζνχλ ηηο επφκελεο
δεθαεηίεο, απφ ηελ πηψζε ηεο εηζξνήο θεθαιαίσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο
δεκνγξαθηθέο αιιαγέο πνπ πξνθαινχλ κείσζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ (ππνγελλεηηθφηεηα,
κεηαλάζηεπζε θαη άιια). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, εηδηθά ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία, θπκαίλεηαη θάησ απφ ην κέζν φξν, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ
Οξγαληζκνχ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (OECD) ην 2009, θαη απαηηνχληαη
νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ.

Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηε δεκηνπξγία πςεινχ βαζκνχ αλάπηπμεο ηεο
ρψξαο. ηε κειέηε ηνπ Γαιακάγθα (2000), ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα
ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αλαθέξεηαη σο ζπκπέξαζκα ην φηη ην κέγεζνο ηνπ
ειιεληθνχ δεκνζίνπ ηνκέα επηδξά αξλεηηθά ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε, αθνχ ε
παξαγσγηθφηεηά ηνπ είλαη ρακειφηεξε απφ απηήλ ησλ ππνινίπσλ ηνκέσλ ηεο
νηθνλνκίαο. Δμαηηίαο απηνχ, ζηε ζχγρξνλε αηδέληα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θχξην
δεηνχκελν, φπσο αλαθέξνπλ νη Εέπνπ θαη σηεξάθνπ (2003), είλαη ε αλάπηπμε κηαο
δηνίθεζεο κε βάζε ηελ απφδνζε θαη ελφο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε
ηξφπν πνπ λα θαιχπηεη επαξθψο ην δηπιφ ξφιν ηεο δεκνζίνπ ηνκέα, δειαδή ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθα ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σνλίδνπλ, επίζεο,
φηη ε πξφθιεζε γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε ζήκεξα είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο
κεηαμχ ησλ αμηψλ, φπσο ε δηθαηνζχλε, ε δηαθάλεηα, ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ε ηζφηεηα,
θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζχγρξνλνπ management γηα απνηειεζκαηηθφηεηα, απφδνζε,
πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη επηθέληξσζε ζηνλ πνιίηε – πειάηε.
ρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα, ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ θνηλσληθή απαίηεζε θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ
επηρεηξνχκελε κεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα, νη Εακπεηάθεο θαη Μνπζηάθεο (2007),
πξνηάζζνπλ ηε δεκφζηα επηρεηξεκαηηθφηεηα, σο έλλνηα θιεηδί. Οξίδνπλ δε ην «δεκφζην
επηρεηξεκαηία» σο «ην άηνκν πνπ εξγάδεηαη ζην δεκφζην ηνκέα θαη πνπ έρεη ηελ
ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί έλα ελεξγεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζηε ζέζε πνπ
απαζρνιείηαη θαη πνπ κέζα απφ ην ζηξαηεγηθφ φξακα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ αιιαγή
πξνζαλαηνιηζκνχ, εθαξκφδεη έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, κε ζθνπφ
ηελ πξνζθνξά πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε» (2007, ζει. 34). Μεηαμχ άιισλ,
κέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπο, αλαγλψξηζαλ πεξηπηψζεηο ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα
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θαηά ηηο νπνίεο κηα μαθληθή ππεξθφξησζε ζηελ εξγαζία ψζεζε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε
ιήςε πξσηνβνπιηψλ θαη δεκηνπξγία ιχζεσλ πξνο αληηκεηψπηζε ηεο ηξέρνπζαο
θαηάζηαζεο, απνπζία δηνηθεηηθήο επίβιεςεο ή μεθάζαξσλ δηαδηθαζηψλ. Αλαθάιπςαλ,
επίζεο, φηη ηα ζηειέρε γξακκήο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ελδηαθέξνληαη λ’ απνθηήζνπλ λέεο
δεμηφηεηεο θαη είλαη πξφζπκα λ’ αλαγλσξίζνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη γηα
βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ
ζηελ αιιαγή, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά.
Δπεηδή φκσο ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πξνυπνζέηεη δέζκεπζε ησλ
ππαιιήισλ απέλαληη ζηελ αιιαγή (Εέπνπ θαη σηεξάθνπ, 2005), θη φρη απιψο
αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή, θαη ιφγσ ηνπ φηη αθφκε θη ε θαιχηεξε
ζηξαηεγηθή δε κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία, αλ ηα άηνκα δελ έρνπλ ηε γλψζε, ηηο
ηθαλφηεηεο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα πνπ απαηηείηαη, αλαδχεηαη έληνλε ε αλάγθε γηα
νξγαλσκέλν, ζπλερέο θαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ. Μέζα απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα ζα κπνξέζεη λα δεκηνπξγεζεί ε απαξαίηεηε
δέζκεπζε ησλ αηφκσλ θαη λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή νξγαλσζηαθή
απφδνζε, ρξεζηκνπνηψληαο θαη κεηαδίδνληαο ηελ άξξεηε γλψζε ηνπο. Γπζηπρψο, ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο δεκφζησλ νξγαληζκψλ, ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ
ίδηνπ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ απνηειέζκαηα πςειήο
πνηφηεηαο, ζπρλά ππνηηκάηαη, φπσο θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ησλ Λνχθε θαη πηλέιιε
(2001) πάλσ ζην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ.
Αθφκε έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε
δεκφζηα δηνίθεζε είλαη ην δήηεκα ηνπ ξφινπ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ κεζαίνπ
επηπέδνπ θαη ηεο αλαβάζκηζήο ηνπ, φζν αθνξά ηνκείο φπσο ε δηνίθεζε ηεο απφδνζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε νξγάλσζε θαη ν θαηακεξηζκφο ησλ πφξσλ. Ζ αλάγθε λα δνζεί
ζηα ζηειέρε απηά κεγαιχηεξνο βαζκφο ειέγρνπ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ελεξγνχλ σο
πξαγκαηηθνί managers θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο επζχλεο πνπ
ηνπο αλαηίζεληαη εθθξάδεηαη έληνλα απφ ηνπο ίδηνπο θαη επηβάιιεηαη απφ ηηο ζχγρξνλεο
νξγαλσζηαθέο αλάγθεο (Κνπθίδνπ et al, 1997).
Γηα λα γίλεη φκσο κηα ηέηνηα ηέηνηνπ είδνπο εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζηα
κεζαία ζηειέρε ζα πξέπεη ηφζν ηα ίδηα φζν θαη ηα άηνκα ζηα αλψηαηα θιηκάθηα ησλ
δεκφζησλ νξγαληζκψλ λα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ραξηζκαηηθψλ εγεηψλ, ψζηε λ’
απνηεινχλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα
επηθέξνπλ αιιαγέο ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, βνεζψληαο ηνπο ππαιιήινπο λα
αλαγλσξίζνπλ θαη λα απνδερηνχλ λέεο αμίεο θαη λφξκεο. Οη ραξηζκαηηθνί εγέηεο είλαη
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ζε ζέζε λα παξέρνπλ φξακα θαη ζθνπφ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο θαη λα
επηθνηλσλνχλ απηά ηα ζηνηρεία πξνο ηα θάησ κε μεθάζαξν ηξφπν. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εθπαίδεπζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ επηθνηλσλία, ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη
ζηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ νη ηθαλνί εγέηεο κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηα άηνκα ζε
νκαδηθνχο παίρηεο, έρνληαο σο βαζηθή πξνυπφζεζε ελίζρπζεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο
ηελ πξνζεθηηθή επηινγή, ηελ επηκφξθσζε θαη ηηο αληακνηβέο (Valle, 1999). Οη
ειιεληθνί δεκφζηνη νξγαληζκνί ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα βαζηθή έιιεηςε ζηε
ιεηηνπξγία ηνπο: δελ μεθαζαξίδνπλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο νχηε ην φξακα θαη
ηελ απνζηνιή ηνπο, νχηε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο
επηιέγνπλ θάζε θνξά λα ηνπο επηηχρνπλ (Κνπθίδνπ et al, 1997). Δθηφο απηνχ, ηα
ζπζηήκαηα επηινγήο, αμηνιφγεζεο θαη πξναγσγήο ησλ αηφκσλ ζηνπο ειιεληθνχο
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο δελ αμηνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά θαη ηνπο νδεγνχλ ζε
δπζιεηηνπξγία θαη έιιεηςε αηφκσλ κε ραξαθηεξηζηηθά ραξηζκαηηθψλ εγεηψλ ζε ζέζεηο
επζχλεο.

2.3. ΗΓΗΟΜΟΡΦΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ
Ζ βαζηθή ηδηνκνξθία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είλαη ην φηη ζηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ είλαη ε πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη αμίεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ βαζίδνληαη
ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ε δεκφζηα ππεξεζία είλαη ζηελ νπζία ηδέα, ζηάζε,
αίζζεζε θαζήθνληνο θαη θνηλσληθή εζηθή. Γηα λα ππάξρεη απνδνηηθφηεηα ζηε
ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ζέκαηα ηέηνηνπ είδνπο θη φρη απιψο ζεσξεηηθψλ θαη ηερληθψλ γλψζεσλ,
ψζηε λα πξνσζνχλ ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπκπεξηθνξάο θαη λα ηνπο κεηακνξθψλνπλ ζε
πξφηππα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (Baroukh and Kleiner, 2002).
Μεγάιν ζέκα δεκηνπξγεί ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ ην κέγεζνο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνπο νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Οη
πεξηνξηζκνί απηνί νδεγνχλ ζηε επηινγή ηεο κεζφδνπ ησλ δηαιέμεσλ, σο ηελ
νηθνλνκηθφηεξε γηα ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ιφγσ ηνπ φηη θαιχπηεη κεγάιν αξηζκφ
εθπαηδεπφκελσλ θαη δίλεη ζηνλ εθπαηδεπηή ηνλ απφιπην έιεγρν πάλσ ζην ζέκα θαη ηε
δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ηεο εθπαίδεπζεο. Ωζηφζν, ε κέζνδνο ησλ δηαιέμεσλ δελ
ελδείθλπηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηελ αληαιιαγή γλψζεο κεηαμχ ησλ
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εθπαηδεπφκελσλ, νχηε θαη γηα ηε κεηαιακπάδεπζε αμηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ πξέπεη λα
ζπκπεξηθέξεηαη έλαο δεκφζηνο ππάιιεινο. Δπηπιένλ, ε επξεία δηαθνξνπνίεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ, απφ ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο κέρξη ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε
θνηλσληθψλ αγαζψλ, απαηηεί ζηνρεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο ρεηξηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο
θάζε ηνκέα. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, εμαηηίαο ηνπ φηη εθηφο ησλ κεηξήζηκσλ
απνηειεζκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ,
ππάξρνπλ πνιιά απνηειέζκαηα πνπ είλαη δχζθνιν λα κεηξεζνχλ, φπσο ε ζπλεηζθνξά
ζηελ θνηλσληθή επεκεξία, ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ εθιεπηπζκέλα θξηηήξηα
δηαθφξσλ επηπέδσλ, πνπ λα δείρλνπλ ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο θάζε
ππεξεζίαο θαη ην βαζκφ απηήο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο.
Πξφβιεκα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην δεκφζην ηνκέα απνηειεί, επίζεο, ε ρακειή
ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο αλαδπφκελεο αλάγθεο γηα επηκφξθσζε. Ζ κεγάιε έθηαζε
ηεο πεξηνρήο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ε πεξηνξηζκέλε πξαθηηθή δηεξεχλεζεο,
ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη γξήγνξεο εμειίμεηο ζηελ πνιηηηθή θαη
νηθνλνκηθή δσή, νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί
απνηεινχλ αηηίεο γηα ηελ εηεξνρξνληζκέλε αληίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο λέεο
αλάγθεο. Απφ ηελ εκθάληζή ηνπο, κέρξη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ
επηκφξθσζεο πνπ ζα ηηο θαιχςνπλ, πεξλά ηφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ λέεο
αλάγθεο ππεξβαίλνπλ ηηο αξρηθέο θαη ηειηθά νη εμειίμεηο είλαη πάληα έλα βήκα κπξνζηά
απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε.
Άιισζηε, ζπλήζσο ππάξρεη έλαο κφλν θξαηηθφο θνξέαο πνπ αλαιακβάλεη ην
ζέκα ηεο επηκφξθσζεο ζην δεκφζην ηνκέα θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηα
πξνγξάκκαηά ηνπ άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο, δεκηνπξγεί θαη εθαξκφδεη
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ θη ελδηαθέξνληνο, νη νπνίεο δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ππαιιήισλ, ζρεηηθά κε ηελ
θαζεκεξηλή δηνηθεηηθή ηνπο δξάζε ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο. Απφ ηελ άιιε, νη
πξνζδνθίεο ησλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο ηνπ δεκνζίνπ αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζε έλα
απνηέιεζκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ησλ θπβεξλεηηθψλ επηηαγψλ θαη ιηγφηεξν κε ηε
δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ ππεξεζηψλ (Huque and Vyas, 2008).
ηνηρεία απφ δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο, πάλσ ζην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ζην
δεκφζην ηνκέα, αλαδεηθλχνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ηδηνκνξθίεο, πνπ παξαηέζεθαλ πην
πάλσ, θαζψο θαη πην ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο. Οη Huque θαη Vyas, (2008)
αλαθέξνπλ φηη ζηελ έξεπλά ηνπο, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνη ζεσξνχλ φηη ν
κνλαδηθφο θνξέαο εθπαίδεπζεο φινπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζην Υνλγθ Κνλγθ δελ είλαη
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ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε γηα επηκφξθσζε απφ πιεπξάο ππαιιήισλ. Ο
πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζέζεσλ αλά πξφγξακκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεγάιν αξηζκφ
ησλ αηηήζεσλ θαηαιήγεη ζην λα κέλνπλ εθηφο πξνγξακκάησλ άηνκα πνπ πξαγκαηηθά
έρνπλ αλάγθε απφ επηκφξθσζε ή λα γίλνληαη δεθηνί φζνη απιψο είλαη δηαζέζηκνη. Ζ
θαηάζηαζε απηή ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπζηεκαηηθήο
δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ππαιιήισλ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε
νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. Ο Durra (1991), αλαθέξεη φηη
ζηελ Ηνξδαλία νη αξκφδηνη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο
ζην δεκφζην ηνκέα αθνινπζνχζαλ κηα πξνζέγγηζε πεξηζζφηεξν βαζηζκέλε ζε
εληππψζεηο θη αληηιήςεηο, παξά ζπζηεκαηηθή, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ θαη επηπιένλ δελ είραλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ
απνζηνιή ηνπο. Δπφκελν είλαη, θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα λα κελ παξάγνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.
ε κηα άιιε έξεπλα πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δεκφζηεο
παλεπηζηεκηαθέο βηβιηνζήθεο ζηελ Κέλπα (Ondari-Okemwa, 2000) δηαπηζηψλεηαη ην
πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο εθπαίδεπζεο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα εξγαζίαο. Δίηε
ιφγσ αλππαξμίαο ηερληθήο ππνδνκήο, ηερλνινγηθψλ κέζσλ, ρψξσλ εθπαίδεπζεο θαη
ζπληήξεζεο ησλ ππαξρφλησλ κέζσλ, είηε ιφγσ έιιεηςεο ηθαλνχ πξνζσπηθνχ
εθπαίδεπζεο, ε δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο πεξηνξίδεηαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. Απηφο
ν πεξηνξηζκφο εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ φπσο ε νκαδηθή εξγαζία, ε
απηνδηνίθεζε ησλ αηφκσλ θαη ε επηθνηλσλία ζην ρψξν εξγαζίαο κε εζσηεξηθνχο θαη
εμσηεξηθνχο πειάηεο. Δπίζεο, ηνλίδεηαη ν ξφινο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ
αλαμηνθξαηηθψλ θξηηεξίσλ ζηελ πξαθηηθή ηεο πξνζσπηθήο αμηνιφγεζεο, βάζεη ηεο
νπνίαο επηιέγνληαη ηα άηνκα πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζε επηκνξθσηηθέο δξάζεηο. Υακειέο
βαζκνινγίεο παξαηεξνχληαη ζε άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο θπιέο, αλεμάξηεηα απ’ ηελ
εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε. ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε παξαηεξνχληαη επίζεο
θαηλφκελα αλαμηνθξαηηθήο αμηνιφγεζεο, κε ηε δηαθνξά ηνπ φηη ηα άηνκα
αμηνινγνχληαη κε πνιχ πςεινχο βαζκνχο θαη ζπαληφηεξα κε ρακεινχο, φηαλ νη
αμηνινγεηέο επεξεάδνληαη απφ πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε
αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ράλεη ηνλ νπζηαζηηθφ ηεο ξφιν θαη δε ιεηηνπξγεί σο κέζν
πιεξνθφξεζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ γηα εθπαίδεπζε, βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ
ηνπο ή αθφκε θη επηβξάβεπζε γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λ’ απνδψζνπλ.
ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, φηαλ ε πξνζσπηθή αμηνιφγεζε γίλεηαη κε
αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαη ηαπηφρξνλα ηεξνχληαη αξρεία ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ θάζε
ππαιιήινπ μερσξηζηά είλαη πην εχθνιν λα γίλεη πξνγξακκαηηζκφο θαη πινπνίεζε ηνπ
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θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη ηξέρνπζεο θαη
κειινληηθέο αλάγθεο. Όπσο αλαθέξεη έξεπλα ζηηο κεγάιεο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ησλ
ΖΠΑ (Jacobson et al, 2002), νη αλάγθεο εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ, αλεμαξηήησο
επηπέδνπ, θαιχπηνληαη θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θη φρη κφλν απφ θξαηηθνχο θνξείο,
δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κέζα απφ κηα
επξχηεξε ζεκαηηθή πνηθηιία. Απφ πεξηθέξεηα ζε πεξηθέξεηα δίλνληαη δηαθνξεηηθά
θίλεηξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη νινθιήξσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ,
θαζψο θαη δηαθνξεηηθά είδε επηβξάβεπζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο
θαη ησλ δεμηνηήησλ ζην ρψξν εξγαζίαο. Δπηπιένλ, επηιέγνληαη πξνγξάκκαηα είηε
θπξίσο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, είηε πεξηζζφηεξν δηνηθεηηθήο θχζεο θαη αλάπηπμεο,
αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο αξρηθήο κφξθσζεο ηνπ θάζε αηφκνπ θαη κε ηηο πξνζσπηθέο
ηνπ αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο εμέιημεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νξγαλσζηαθέο αλάγθεο ηεο
θάζε πεξηθέξεηαο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο είλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο επηινγήο ησλ
θαηαιιειφηεξσλ πξνγξακκάησλ γηα θάζε νξγαληζκφ, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο
ηφζν ηνπ ίδηνπ, φζν θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ. Πεγαίλνληαο έλα βήκα πην
πέξα, νη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ
ππαιιήισλ ηνπο, λα ειέγρνπλ ην αλ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη
λα εμεηάδνπλ ην θαηά πφζν ε εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ
νξγαληζκνχ.
Ζ αμηνιφγεζε φκσο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο ζην δεκφζην ηνκέα
δε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη κφλν ζηηο γλψκεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ησλ εθπαηδεπηψλ θαη
ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Καζψο νη πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ
αιιάδνπλ ζπλερψο θαη ε απαίηεζή ηνπο γηα απνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε
εληείλεηαη, είλαη ρξήζηκν λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε δηθή ηνπο γλψκε γηα ηελ
απνδνηηθφηεηά ηεο. Αμηνινγψληαο έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εξεπλάηαη ην θαηά
πφζν αληηκεησπίδνληαη, δηα κέζνπ απηνχ, νη ειιείςεηο, θαηά πφζν αιιάδεη ε ζηάζε θαη
ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη θαηά πφζν δηνξζψλνληαη πξνβιεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο. Γηα λα ππάξμεη φκσο ρξήζηκε αμηνιφγεζε, πνπ λα παξέρεη πιεξνθνξίεο
γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ, ζα πξέπεη νη ζηφρνη ηνπο λα είλαη
πξνθαζνξηζκέλνη θαη ζαθείο πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζ’ απηά (Huque and
Vyas, 2008), θάηη πνπ φπσο έδεημε ε παξνχζα έξεπλα ζε ειιεληθφ δεκφζην νξγαληζκφ
δε γίλεηαη ζπζηεκαηηθά θη απνηειεί εκπφδην ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο.
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2.4. ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Δ
ΓΖΜΟΗΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ
Ζ ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο ζηε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ
απμάλεηαη ζεκαληηθά, θαζψο ε γλψζε θαη ε πιεξνθνξία απνθηνχλ νινέλα θαη πην
νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ. Γηα κέζνπ ηεο ξνήο ηεο γλψζεο νη νξγαληζκνί
δηαηεξνχλ ή απμάλνπλ ην γλσζηηθφ ηνπο θεθάιαην. Δηδηθφηεξα, φηαλ ην αληηθείκελν
δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ, ε θαιιηέξγεηα, ε αλάπηπμε θαη ε δηαηήξεζε
ηεο γλψζεο, κέζσ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο, είλαη
βαζηθφ πιενλέθηεκα ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Γηα λα ζρεδηαζηεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη παξαγσγήο
γλψζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαλείο ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζ’ απηφ
θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην θάλνπλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηά ηα
ζηνηρεία, νη ζπλζήθεο, νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη νη δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζην εμσηεξηθφ
θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη
παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο γλψζεο θαη
δηελεξγείηαη κηα ζχληνκε S.W.O.T. αλάιπζε, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπλάκεσλ,
ησλ αδπλακηψλ, ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ πνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί έλαο
νξγαληζκφο, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη κηα επνηθνδνκεηηθή πνιηηηθή εθπαίδεπζεο,
βάζεη ηεο ζεσξίαο ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ. Σέινο, επηζεκαίλεηαη ν ξφινο ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπο.

Α) ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ
χκθσλα κε ην Meister (2005), θάπνηνη απ’ ηνπο πην θξίζηκνπο παξάγνληεο
επηηπρίαο ζηελ επίηεπμε πςειήο απφδνζεο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο είλαη νη εμήο:
α) Ζ επζπγξάκκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ
β) Ζ επηθέληξσζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ
γ) Ζ εθαξκνγή κίγκαηνο θιαζηθψλ θαη ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ
δ) Ζ εζηίαζε ζηελ αλάπηπμε εγεηψλ, κέζσ εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο
Πξνυπνζέζεηο, επίζεο, απνηεινχλ ν θαζνξηζκφο ησλ νξγαλσηηθψλ ξφισλ, ε
θαιιηέξγεηα νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο πνπ πξνσζεί ηε γλψζε, ε κέηξεζε ηεο
απφδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε χπαξμε θαηάιιειεο ηερλνινγίαο
ζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο γλψζεο θαη ξνήο πιεξνθνξηψλ.
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Καηά ηνλ Armstrong (1999), έλαο απφ ηνπο ζεκειηψδεηο ζθνπνχο ηεο
δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ε επζπγξάκκηζε ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ νξγαλσζηαθψλ
ζηφρσλ, θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο νηηδήπνηε θάλεη ην άηνκν ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπ
πξέπεη λα νδεγεί ζε απνηειέζκαηα, ηα νπνία πξνσζνχλ ηελ επίηεπμε ησλ
νξγαλσζηαθψλ απηψλ ζηφρσλ.
Όπσο απηφ εθθξάζηεθε απφ ην Fletcher (1993):
«Ζ πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ
πξνζέγγηζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο θνηλνχ νξάκαηνο ηνπ ζθνπνχ ηνπ νξγαληζκνχ,
βνεζψληαο θάζε εξγαδφκελν λα αληηιεθζεί θαη λα αλαγλσξίζεη ην ξφιν ηνπ θαη ηε
ζπλεηζθνξά ηνπ ζ’ απηφλ θαη θάλνληάο ην λα δηαρεηξηζηεί θαη λα πξνζζέζεη αμία θαη
πνηφηεηα ζηελ ιεηηνπξγία ηφζν ηνπ ίδηνπ, φζν θαη ηνπ νξγαληζκνχ» (Armstrong, 1999,
p. 498-499).
Ζ αλάγθε λα ππάξμεη ζεσξεηηθή θαη νπζηαζηηθή ζχλδεζε ησλ αληηιήςεσλ ηεο
αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππαιιήισλ ζε φια ηα επίπεδα είλαη επηηαθηηθή. Θα πξέπεη,
κε άιια ιφγηα, λα θαιιηεξγεζεί κία θνπιηνχξα νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο,
εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο, θαη έλα θιίκα πξνψζεζεο ηεο γλψζεο, κέζα απφ
ηελ ελζσκάησζε δηαδηθαζηψλ αλάπηπμήο ηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ.
Γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νξγαλσηηθνί ξφινη θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη
δηαζέζηκνη ηερλνινγηθνί πφξνη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ππάξμεη ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα
ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο γλψζεο.

Β) S.W.O.T. ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ
ΣΟΜΔΑ
Ξεθηλψληαο απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ ζηε
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ηε γεληθφηεξε ζεσξία ηεο εθπαίδεπζεο, ζηα πιαίζηα
ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ, νη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηνπο
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο είλαη επηγξακκαηηθά νη παξαθάησ:
Γςνάμειρ (S – strengths)
1. Νένη ππάιιεινη: ζε παξαγσγηθή ειηθία, κε εκπεηξία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη
δηάζεζε γηα δεκηνπξγία θαη πξνζθνξά
2. Δπίπεδν κφξθσζεο ππαιιήισλ: πνηφηεηα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη γλψζε Ζ/Τ.

12

3. Σερλνινγία: αλαλέσζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, εμάπισζε ρξήζεο ειεθηξνληθψλ
δηθηχσλ.
4. Μνληκφηεηα: Αίζζεκα αζθάιεηαο, πεξηζζφηεξε δηάζεζε γηα πξνζθνξά θαη κάζεζε
5. Γπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ζηειερψλ, κε γλψζε θαη εκπεηξία, σο εθπαηδεπηέο.
6. Ο θνηλσληθφο ξφινο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ηνπο παξέρεη ζηήξημε απφ ηελ
θνηλσλία, εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά.
Αδςναμίερ (W – weeknesses)

1.

Γξαθεηνθξαηηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, ρακειή ηαρχηεηα
αληαπφθξηζεο ζηηο αιιαγέο

2.

Έιιεηςε πξνγξακκάησλ εζηηαζκέλεο εθπαίδεπζεο, έλαο κφλν θνξέαο εθπαίδεπζεο
γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, κε γεληθά ζέκαηα επηκφξθσζεο

3.

Έιιεηςε ηθαλνχ αξηζκνχ ππαιιήισλ ζε πνιινχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο

4.

Απψιεηα άξξεηεο γλψζεο, ιφγσ απνρψξεζεο έκπεηξσλ ζηειερψλ

5.

Φαηλφκελα αλαμηνθξαηίαο

6.

Έιιεηςε επηθνηλσλίαο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ

7.

Έιιεηςε πξνγξακκάησλ δηεξεχλεζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ππαιιήισλ αλά
επίπεδν ηεξαξρίαο (αλψηεξα ζηειέρε, κεζαία ζηειέρε, θαηψηαηεο βαζκίδεο)

8.

Αλαπνηειεζκαηηθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, ιφγσ παγησκέλεο
θνπιηνχξαο

9.

Έιιεηςε ζέζπηζεο θαη ειέγρνπ επίηεπμεο ζηφρσλ

10. Μεγάινο κέγεζνο δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ζπγθεληξσηηθή
δηνίθεζε θαη χπαξμε απφζηαζεο, θπζηθήο θαη δηνηθεηηθήο κεηαμχ δηνηθνχλησλ θαη
δηνηθνχκελσλ.
11. Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, ηδηαίηεξα απφ παιαηφηεξνπο ππαιιήινπο
12. Έιιεηςε ππνθίλεζεο θαη επηβξάβεπζεο: ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, εηδηθφηεξα
ζηελ Διιάδα, δελ ππάξρεη ζχλδεζε απνηειέζκαηνο – επηβξάβεπζεο, ζχκθσλα κε
ηε ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ (Vroom, 1964), νχηε μεθάζαξνη ζηφρνη πξνο επίηεπμε,
ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ησλ Latham and Locke (1979), νχηε ίζε κεηαρείξηζε θαη
αληηκεηψπηζε ησλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ηζφηεηαο (Adams,
1965).
πλερίδνληαο κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα
επηζεκαλζνχλ νη παξαθάησ επθαηξίεο θαη απεηιέο:
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Δςκαιπίερ (O – opportunities)
1. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απφ πιεπξάο πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο αλάγθεο γηα κεηαξξχζκηζε
θαη αιιαγή ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ πνιίηε θαη ζηα
απνηειέζκαηα θάζε νξγαληζκνχ
2. Ζ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ θξηηεξίσλ ζηηο πξναγσγέο ησλ ππαιιήισλ
3. Ζ καδηθή ζπληαμηνδφηεζε αηφκσλ κε πνιχρξνλε εκπεηξία πξνζθέξεη δπλαηφηεηα
εθκεηάιιεπζήο ηνπο σο εθπαηδεπηέο, ρσξίο λα απνδπλακσζεί πεξεηαίξσ ην δπλακηθφ
ηνπ θάζε νξγαληζκνχ
4. Ζ ζπλεξγαζία κε ην ΗΝ.ΔΠ. κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ
5. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ζηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο
6. Σν πξφγξακκα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Ζ επέθηαζή ηνπ θαη ε ζχλδεζε πνπ
δεκηνπξγεί κεηαμχ ππεξεζηψλ, κπνξεί λα απνηειέζεη επθαηξία πξνζπέιαζεο
θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ζηε ζπλαιιαγή κε ηνπο πνιίηεο, αθφκα θαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν δηαθίλεζεο γλψζεο κεηαμχ νξγαληζκψλ.
7. Ζ επξεία εμάπισζε θαη ρξήζε ησλ δηαδηθηχσλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εθαξκνγέο e-learning
8. Ζ χπαξμε κεζφδσλ κέηξεζεο απνηειεζκάησλ εθαξκφζηκσλ ζην δεκφζην, πνπ έρνπλ
πξνηαζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (EFQM θαη Excellence Model)
Απειλέρ (T – threats)
1. Οηθνλνκηθή θξίζε: Ζ κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ ππαιιήισλ απνηειεί αληηθίλεηξν ζηε
κάζεζε θαη ηελ πξνζθνξά ησλ αηφκσλ
2. Ζ κείσζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε
δηάζεζε πνζψλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
3. Σν πάγσκα ησλ πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα θάιπςεο
ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη δηαηεξεί ην πξφβιεκα
ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ
4. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πνιηηηθήο ζηελ ηδησηηθνπνίεζε θξαηηθψλ νξγαληζκψλ θαη
θνξέσλ, ειιεηκκαηηθψλ ή κε, δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ
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Γ) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΖ
Ζ βηβιηνγξαθία ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα
νξγαλσζηαθά νθέιε απφ ηελ χπαξμε ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο εθπαίδεπζεο, κε
θχξηα ζηνηρεία ηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ, ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ
αμηνιφγεζή ηεο. Σα απνηειέζκαηα κηαο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο κεηξψληαη κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο. Έλαο απ’ απηνχο, ην κνληέιν ηνπ Kirkpatrick (1967) δηαρσξίδεη ηελ
αμηνιφγεζε ζε ηέζζεξα επίπεδα. Σν ππώηο αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ
εθπαηδεπφκελσλ πάλσ ζηα ζέκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο, ην δεύηεπο ζηε γλψζε θαη ηηο
δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ην πξφγξακκα, ην ηπίηο ζηελ αιιαγή ζηε ζηάζε θαη
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ην ηέηαπηο ζηα καθξνπξφζεζκα
νξγαλσζηαθά απνηειέζκαηα, φπσο ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο, κε ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο (Santos and Stuart,
2003). Ζ αμηνιφγεζε είλαη νινθιεξσκέλε κφλν φηαλ γίλεηαη ζε φια ηα παξαπάλσ
επίπεδα,

θαζψο

ην

θαζέλα μερσξηζηά δίλεη πιεξνθνξίεο

ζρεηηθά κε ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε έλα κφλν ηκήκα ηεο εθπαίδεπζεο, εμαηηίαο ηεο ζπλέξγεηαο
δηαθφξσλ παξαγφλησλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα κεηά απφ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.
Ζ κειέηε ησλ Huque θαη Vyas (2008) θαηαιήγεη ζην φηη ππάξρεη κελ πιεζψξα
εξγαιείσλ κε ηα νπνία θξίλεηαη ε επηηπρία ή ε απνηπρία κηαο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο,
φπσο ηα νηθνλνκηθά κεγέζε, νη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηα θνηλσληθνπνιηηηθά
θξηηήξηα θαη νη εμηζνξξνπεκέλεο θάξηεο (balance scorecards), αιιά ην ζεκαληηθφηεξν
είλαη ε απηναμηνιφγεζε ησλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο,
ιφγσ ηνπ φηη νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ,
απηνί απνηεινχλ πνιχηηκε πεγή ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία, γηα ηελ
θαιχηεξε νξγάλσζε θη εθαξκνγή ησλ κειινληηθψλ δξάζεσλ απφ πιεπξάο
εθπαηδεπηψλ.
Ζ αμηνιφγεζε φκσο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη, εθηφο απφ ηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, θαη ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ πάλσ ζην αληηθείκελφ ηνπο. Όπσο
αλαθέξνπλ νη Εέπνπ θαη σηεξάθνπ (2005), «δελ κπνξείο λα δηνηθήζεηο φ,ηη δε κπνξείο
λα κεηξήζεηο». Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ζηελ πιεξνθφξεζε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ
εξγαδνκέλσλ, λα δηαπηζηψζεη ηα θελά πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζην «ηη πξέπεη λα
γίλεηαη» θαη ζην «ηη γίλεηαη πξαγκαηηθά» θαη λα θσηίζεη πηπρέο, είηε ζε νξγαλσζηαθφ
επίπεδν, είηε ζε ιεηηνπξγηθφ ή πξνζσπηθφ, νη νπνίεο ρξεηάδνληαη αληηκεηψπηζε κέζσ
εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ.
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3. ΠΑΛΗΔ ΚΑΗ ΝΔΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ

3.1.ΠΑΛΗΔ ΚΑΗ ΝΔΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε κνληκνπνίεζεο ησλ λενπξνζιεθζέλησλ ππαιιήισλ
ζην ειιεληθφ δεκφζην είλαη ε επηηπρήο παξαθνινχζεζε ηνπ εηζαγσγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, πνπ δηνξγαλψλεη ην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.), ηνπ Δζληθνχ
Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.). Σν πξφγξακκα απηφ
πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζηνπο πξψηνπο νρηψ κήλεο ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ
εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ ζην δεκφζην ηνκέα θαη πεξηιακβάλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο δνκέο, ηηο αξρέο θαη ηα κέζα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ψζηε ν λένο ππάιιεινο λα
απνθηά κηα γεληθή εηθφλα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν
νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν αλήθεη. Ζ δηάξθεηα ηνπ αξρηθνχ απηνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ,
πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, ηξεηο εβδνκάδεο θαη πξαγκαηνπνηνχηαλ ζηελ Αζήλα. ήκεξα,
ην πξφγξακκα δηαξθεί δχν εβδνκάδεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη, εθηφο απφ ηελ Αζήλα, θαη
ζηα Πεξηθεξεηαθά ΗΝ.ΔΠ., ηα νπνία βξίζθνληαη ζε Θεζζαινλίθε, Κνδάλε, Σξίπνιε,
χξν, Λάξηζα, Πάηξα, Ησάλληλα, Λακία, Ζξάθιεην, Κέξθπξα, Κνκνηελή θαη Μπηηιήλε,
κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ.
χκθσλα κε ηε θηινζνθία ηνπ ΗΝ.ΔΠ. ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα:
Ο Σνκέαο Δηζαγσγηθήο Δθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο εηδηθψλ
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηνρεχεη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ λενπξνζιεθζέλησλ
ππαιιήισλ θάζε θνξέα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα απνηειεζκαηηθή ελάζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ Δηζαγσγηθήο Δθπαίδεπζεο,
επηρεηξείηαη ε εμνηθείσζε ησλ λενδηνξηζζέλησλ ππαιιήισλ κε ην πιαίζην ιεηηνπξγηψλ
θαη αξρψλ ηνπ ζχγρξνλνπ δηνηθεηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε
ηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε, θαζψο επίζεο ε αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο εζηθήο πνπ
απαηηεί ην ιεηηνχξγεκα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ηδηαίηεξε
βαξχηεηα πνπ δίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λενδηνξηδφκελσλ ππαιιήισλ απφ ηελ
Διιεληθή Πνιηηεία κέζσ ηεο ζέζπηζεο ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ζηελ παξαθνινχζεζε
ησλ πξνγξακκάησλ Δηζαγσγηθήο Δθπαίδεπζεο απφ θάζε λενπξνζιεθζέληα ππάιιειν
(ενηός ηοσ 1οσ οκηαμήνοσ από ηο διοριζμό ηοσ, φπσο απνηππψλεηαη ζην λνκνζεηηθφ
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πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α., Ν. 2738/99, Άξζξν 19, παξ. 2). Με βάζε ην
ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ Δηζαγσγηθή Δθπαίδεπζε είλαη
λενπξνζιακβαλφκελνη ππάιιεινη ησλ θαηεγνξηψλ ΓΔ, ΣΔ, ΠΔ κε δηαθνξεηηθνχο
θιάδνπο-εηδηθφηεηεο θαη πξνεξρφκελνη απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο (Κεληξηθή Γηνίθεζε, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζκίδαο). Ζ
αλνκνηνγέλεηα

ηνπ

επηκνξθσηηθνχ

θνηλνχ

νδήγεζε

ζην

ζρεδηαζκφ

θνηλνχ

πξνγξάκκαηνο Δηζαγσγηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ παξνρή βαζηθψλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ζε θάζε λενδηφξηζην αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο, θιάδνπ θαη θνξέα
πξνέιεπζεο.
Σα πξνγξάκκαηα Δηζαγσγηθήο Δθπαίδεπζεο δηαξζξψλνληαη σο αθνινχζσο:
ηόσορ


Αλάιπζε ηνπ ζεζκηθνχ, νξγαλσηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ



Δπαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη πηνζέηεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εζηθήο ζηε δηνηθεηηθή δξάζε



Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
θαη ηηο έλλνηεο Πνηφηεηαο, Απνηειεζκαηηθφηεηαο, Απνδνηηθφηεηαο



Δμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ

Πεπιεσόμενo


Θεζκηθφ πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο



Ο ζχγρξνλνο ξφινο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο



Βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο



Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ - Δμππεξέηεζε ηνπ Πνιίηε



Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιισλ Γηεζλψλ
Οξγαληζκψλ



Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ – δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε



Κψδηθαο Γενληνινγίαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ



Νέεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ
(Πεγή: www.ekdd.gr/inep)
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Δθηφο, απφ ηα εηζαγσγηθά πξνγξάκκαηα, πνπ επηκειείηαη ην ΗΝ.ΔΠ., ν θάζε
δεκφζηνο

νξγαληζκφο

δηνξγαλψλεη

ηηο

δηθέο

ηνπ

εθπαηδεπηηθέο

δξάζεηο,

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, ζε πνιχ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα
απ’ φ,ηη παιηά, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ
ζπλεληεχμεηο παιαηψλ ππαιιήισλ, ε εθπαίδεπζε παιαηφηεξα ήηαλ πνιχ ζπρλή,
εζηηαζκέλε ζηηο αλάγθεο θάζε δηαθνξεηηθνχ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο θαη παξφηη ε
έιιεηςε πξνζσπηθνχ ήηαλ θαη ηφηε πξφβιεκα ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο,

ππήξρε

πιεζψξα

πξνγξακκάησλ,

ηα

νπνία

νη

ππάιιεινη

παξαθνινπζνχζαλ, ζπλήζσο ππνρξεσηηθά.
ήκεξα, ην κφλν, ζρεδφλ, εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ νξγαλψλεη θαη
δηαρεηξίδεηαη ν νξγαληζκφο, ζηνλ νπνίν δηεμήρζε ε έξεπλα, είλαη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε
θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηφο ηνπ (Ο.Π..). ε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο είλαη ε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, επίζεο θνξέαο πινπνίεζεο
είλαη απνθιεηζηηθά ν ίδηνο ν νξγαληζκφο θαη ην αληηθείκελν ηεο θαηάξηηζεο είλαη
εζηηαζκέλν ζε έλα κφλν ζέκα, ελφο γλσζηηθνχ πεδίνπ, θάηη πνπ αλαδεηθλχεη απηή ηε
κνξθή εθπαίδεπζεο σο ηελ πην απνηειεζκαηηθή, θαηά ηελ αληίιεςε ησλ
εθπαηδεπφκελσλ. Ωζηφζν, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην δηαδίθηπν ζρεηηθά
κε ηα κειινληηθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ζην δεκφζην ηνκέα κηιάλε
γηα απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ΗΝ.ΔΠ., ζε ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζή
ηνπο, θαη γηα θαηάξγεζε νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο απφ θάζε
ππεξεζία, νξγαληζκφ ή θνξέα αλεμάξηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο
δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ απφ πιεπξάο ΗΝ.ΔΠ., ε νξγάλσζε θαη ε
δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη άξηηα θαη
πνιχ θαιά κειεηεκέλε, ψζηε λα ππάξμνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζε θάζε
ππεξεζία μερσξηζηά.

3.2. ΠΑΛΗΔ ΚΑΗ ΝΔΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ
ΚΑΗ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ
Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηε κειέηε ησλ αξρείσλ ηνπ
νξγαληζκνχ είλαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο θαη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ εθαξκνδφηαλ θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ 1980. Σν έληππν ηεο εηήζηαο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο
πξντζηάκελνχο ηνπο ήηαλ ζαθψο πιεξέζηεξν θαη αλαιπηηθφηεξν, πξνζδηνξίδνληαο ηελ
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πνηφηεηα ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζε νρηψ ηνκείο: επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο,
ππεξεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο, πνηνηηθήο απφδνζεο, πνζνηηθήο απφδνζεο, αλάιεςεο
πξσηνβνπιίαο, δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρηθφηεηαο θαη
ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο πνιίηεο. Δπίζεο, ε βαζκνιφγεζε πξνζδηνξηδφηαλ κε
πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ππαιιήινπ θη φρη απιψο κε αξηζκεηηθή θιίκαθα. Με
άιια ιφγηα ε αηηηνιφγεζε ηεο βαζκνινγίαο ππήξρε ζην έληππν, κε ζθνπφ λα
δηεπθνιχλεη θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ βαζκνχ, αληηζηνηρίδνληάο ηνλ κε κηα
ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή ζπκπεξηθνξά.
Δπηπιένλ, ην έληππν ηεο αμηνιφγεζεο ζπλνδεπφηαλ απφ έλα εηδηθφ
εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιήξσλε ν εξγαδφκελνο θαη αθνξνχζε ηέζζεξηο ελφηεηεο. Ζ
πξψηε ζρεηηδφηαλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ
εξγαδνκέλνπ πάλσ ζηα θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ. Ζ δεχηεξε ζρεηηδφηαλ κε ηνπο
παξάγνληεο ηεο ελδερφκελεο κεησκέλεο απφδνζεο θαη κε αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ
θαη ησλ ηθαλνηήησλ. πγθεθξηκέλα, αλέθεξε ηε ζρεηηθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο
κε ηα ηππηθά πξνζφληα, ην θφξην εξγαζίαο, ηηο αλαηηζέκελεο αξκνδηφηεηεο, ηελ έιιεηςε
εθπαίδεπζεο, ην ξφιν ησλ πξντζηακέλσλ θαη άιινπο αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο, φπσο
ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θαη άιια. Ζ ηξίηε
ελφηεηα ζρεηηδφηαλ κε ηπρφλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππαιιήινπ θαη
ε ηέηαξηε κε πξνηάζεηο γηα ηελ πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εξσηψκελνπ ζην κέιινλ
θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ.
ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ην έληππν ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο δηαηεξεί ην
δηαρσξηζκφ ησλ νρηψ ηνκέσλ, φκσο ε δηαηχπσζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο είλαη
αζαθήο θαη ε βαζκνιφγεζε είλαη απιψο αξηζκεηηθή, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ε εηθφλα
πνπ απνηππψλεη ν θάζε βαζκφο αμηνιφγεζεο. Μηα άιιε δηαθνξά κε ην παιηφ έληππν
είλαη φηη ν βαζκνινγεηήο θαιείηαη λα αηηηνινγήζεη ηε βαζκνιφγεζε ηνπ εξγαδφκελνπ
κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειή ή ηδηαίηεξα ρακειή. Όζν αθνξά ζην
εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην, απηφ έρεη θαηαξγεζεί θαη ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ ησλ ππαιιήισλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηπραίν δείγκα θάπνησλ κεγάισλ
ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ, ζε εηήζηα βάζε.
Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ν ηξφπνο δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ νξγαληζκνχ έρεη ππνβαζκηζηεί, αθνχ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο
απαληήζεηο ζηελ έξεπλα, νχηε ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ιεηηνπξγεί πιεξνθνξηαθά,
νχηε ππάξρεη θάπνην άιιν ζχζηεκα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην κέγεζνο θαη ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
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4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Σα γεληθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηε
ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη ζην ζθνπφ ηεο, ζηα εξσηήκαηα ζηα νπνία επηρεηξεί λα δψζεη
απαληήζεηο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο θαη ζηε κεζνδνινγία πνπ επηιέρζεθε
γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ.

4.1. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Ζ έξεπλά καο εζηηάδεηαη ζηελ εμέηαζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζ’
έλα δεκφζην νξγαληζκφ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ απ’ απηφλ. Ζ
εμέηαζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο απφςεηο ηνπο πάλσ ζε νπζηαζηηθά ζέκαηα, φπσο ηα
αληηθείκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, θαη ζε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα φπσο ην «πψο»,
ην «πφηε» θαη ην «πνχ» πξνηείλνπλ νη ίδηνη λα πξαγκαηνπνηνχληαη απηέο. Δπίζεο, ε
έξεπλα δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηηο γλψκεο
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηε ζπκβνιή ησλ κεζαίσλ ζηειερψλ ζε φια ηεο ηα ζηάδηα, κε
ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ ηνκέσλ εθείλσλ, φπνπ ππάξρεη έληνλε αλάγθε λα
εθαξκνζηνχλ πξαθηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ αλζξψπηλσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ.

4.2.ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Σν βαζηθφ εξψηεκα, ζην νπνίν πξνζπαζεί λα απαληήζεη ε έξεπλά καο, είλαη ην
«πνηέο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, κε
βάζε ηηο αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ». Ζ έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζηηο
αληηιήςεηο, γηαηί, φπσο θαίλεηαη, ζέκαηα ζηξαηεγηθήο θαη ινηπά νξγαλσηηθά δεηήκαηα
– απαξαίηεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ – δελ είλαη αθφκα
αξθεηά ζαθή ζηνπο ειιεληθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.
Παξφηη ε εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, επηδξά
ζεηηθά ζηε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζηε δηάζεζή ηνπο λα
πξνζθέξνπλ ζ’ απηφλ θη ελψ νη εμειίμεηο ζην πεξηβάιινλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα
επηηάζζνπλ ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο κε βάζε ηε
ζχγρξνλε δηνίθεζε, ψζηε λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζε εμσηεξηθνχο θαη
εζσηεξηθνχο πειάηεο, δηαπηζηψλεηαη φηη δε δίλεηαη ε αξκφδνπζα βαξχηεηα ζην ξφιν
20

πνπ

δηαδξακαηίδεη

απηή

ζηελ

αχμεζε

ηεο

απνδνηηθφηεηαο

θαη

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ βαζηθή ππφζεζε ηεο έξεπλάο καο είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο δελ θαιχπηνληαη θαη ην γεγνλφο απηφ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ απνδνηηθφηεηα
ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ.

4.3.ΓΔΗΓΜΑ ΔΡΔΤΝΑ
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο ηνπ νξγαληζκνχ ζηε Βφξεηα
Διιάδα. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ ηαρπδξνκηθά θαη κε ηειενκνηνηππία, ζε 40
πεξίπνπ ππνθαηαζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνπο Γηεπζπληέο
ησλ κνλάδσλ. Μνηξάζηεθαλ 20 εξσηεκαηνιφγηα αλά ππνθαηάζηεκα, δειαδή 800
πεξίπνπ ζπλνιηθά. Ο ηειηθφο αξηζκφο ησλ ζπκπιεξσκέλσλ πνπ επηζηξάθεθαλ είλαη 93
εξσηεκαηνιφγηα, δειαδή ππήξμε πεξίπνπ 11,5% αληαπφθξηζε. Ο πίλαθαο 1
παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, ελψ ν πίλαθαο 2 ηα έηε
πξνυπεξεζίαο θαη ηε ρξνληθή απφζηαζε απφ ηελ ηειεπηαία εθπαίδεπζε.
Πίλαθαο 1: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία δείγκαηνο έξεπλαο
ΨΥΛΟ
ΑΝΤΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ

34,41%
65,59%
100,00%

ΘΛΙΚΙΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 35
36 ΜΕ 45
ΑΝΩ ΤΩΝ 45

31,18%
41,94%
26,88%
100,00%

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΜΟΨΩΣΘΣ
ΥΕ
4,30%
ΔΕ
26,88%
ΤΕ
21,51%
ΡΕ
47,31%
100,00%

Πίλαθαο 2: ηνηρεία πξνυπεξεζίαο θαη ηειεπηαίαο εθπαίδεπζεο
ΕΤΘ ΡΟΧΡΘΕΣΙΑΣ
ΩΣ 5 ΕΤΘ
5 ΜΕ 15 ΕΤΘ
15 ΜΕ 25 ΕΤΘ
ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

32,26%
36,56%
17,20%
13,98%
100,00%

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ
ΡΟΤΕ
ΚΑΤΩ ΤΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ
ΑΡΠ 1 ΩΣ 2 ΕΤΘ
ΑΡΠ 2 ΩΣ 3 ΕΤΘ
ΡΑΝΩ ΑΡΠ 3 ΕΤΘ

8,60%
60,22%
21,51%
1,08%
8,60%
100,00%

Σν ειηθηαθφ εχξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα είλαη απφ 28 κέρξη 58 εηψλ,
κε έηε πξνυπεξεζίαο απφ 1 έσο 35, ελψ ην 65,6% απνηειείηαη απφ γπλαίθεο θαη ην
34,4% απφ άληξεο. Όζνλ αθνξά ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ, ην 47,3%
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είλαη πηπρηνχρνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (ΠΔ), ην 21,5% είλαη αλψηεξεο εθπαίδεπζεο
(ΣΔ), ην 26,9% είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ (ΓΔ) θαη ην 4,3% είλαη απφθνηηνη
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο Γπκλαζίνπ (ΤΔ). Σέινο, πεξίπνπ ην 60,2% ησλ ππαιιήισλ
εθπαηδεχηεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά πξηλ απφ ιηγφηεξν ηνπ ελφο έηνπο δηάζηεκα, ην
21,5% εθπαηδεχηεθε ηειεπηαία θνξά πξηλ απφ 1 κε 2 ρξφληα, ην 1% πεξίπνπ έρεη λα
εθπαηδεπηεί 2 κε 3 ρξφληα θαη ην 8,6% έρεη λα πεξάζεη απφ ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε
πάλσ απφ 3 ρξφληα.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ, ζχκθσλα κε φζα
αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο, πνπ απνηειεί
ηνλ εληαίν θνξέα εθπαίδεπζεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ηνκέα, θαη γηα θάπνην ιφγν πνπ
δελ είλαη αληηιεπηφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ κειεηεηή, δελ παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα
εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ κφλε εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην
ρψξν εξγαζίαο ηνπο, απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, εμ’ νπ θαη ζηελ έξεπλα εκθαλίδεηαη ε
απάληεζε «δελ έρσ εθπαηδεπηεί πνηέ», παξφηη νη αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ επηβάιινπλ
ζπρλά ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ αηφκσλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα
ππαιιήινπο ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ. ην πνζνζηφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα
2, χςνπο 8,6%, κε κεδεληθή εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβάλνληαη απαληήζεηο αηφκσλ
θαηεγνξίαο ΓΔ, ηα νπνία ζα έπξεπε λα έρνπλ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ αξρηθή
εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα κνληκνπνηεζνχλ ζηνλ νξγαληζκφ. Μία εμήγεζε είλαη φηη
ηα άηνκα απηά αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία ΤΔ φηαλ πξνζιήθζεθαλ θαη κεηαπήδεζαλ
θαηεγνξία κεηά απφ θάπνηα ρξφληα ππεξεζίαο, είηε νινθιεξψλνληαο ηηο ζπνπδέο ηνπ
Λπθείνπ, είηε αλαγλσξίδνληαο ην απνιπηήξηφ ηνπο σο ηππηθφ πξνζφλ, κεηά ηελ πάξνδν
ηεο επηαεηνχο ππεξεζίαο, φπσο νξίδεη ν θαλνληζκφο ηνπ νξγαληζκνχ.

4.4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ
Ζ παξνχζα έξεπλα βαζίδεηαη ζε ζπιινγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ, κε θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ
εξσηήζεηο, ηα νπνία απεπζχλζεθαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. Σα
εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, εθηφο απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, πεξηιακβάλνπλ ηελ
παξαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηε κειέηε ησλ αξρείσλ ηνπ.
Απνθεχρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί αξηζκεηηθή θιίκαθα ζηηο εξσηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα
είλαη ζαθέζηεξεο ζηνλ εξσηψκελν, ν νπνίνο, βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζπγγξαθέα ηεο
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παξνχζαο, δελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο. Αληί αξηζκψλ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα «Καζφινπ-Λίγν-Αξθεηά-Πνιχ».
Όζνλ αθνξά ζηε δνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ππάξρνπλ
πέληε ζπγθεθξηκέλνη άμνλεο. Ο ππώηορ αθνξά ζηε ζηήξημε πνπ παξέρεηαη απφ πιεπξάο
άκεζα πξντζηακέλσλ ζηνπο ππαιιήινπο, ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ν δεύηεπορ
αθνξά ζην ρξφλν ηεο εθπαίδεπζεο, ν ηπίηορ αθνξά ζηνπο ηξφπνπο, ν ηέηαπηορ αθνξά
ζην αληηθείκελν θαη ν πέμπηορ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ.
Πέξαλ απηψλ, ππήξμαλ θαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ηη γλσξίδνπλ νη εξγαδφκελνη γηα ηε
ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ θαη πνηα είλαη ε εκπεηξία ηνπο απφ ηα ππεξεζηαθά
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο, θάπνηεο εξσηήζεηο δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ λα
δηαπηζησζεί ε εθηίκεζε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ
εξγαδνκέλσλ, ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. ηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο
δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εθηφο ησλ κνλνιεθηηθψλ επηινγψλ, λα
αηηηνινγήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο ή λα αλαθέξνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ
απνθνκίζεη απφ ηελ εκπεηξία ηνπο σο εθπαηδεπφκελνη ζηνλ νξγαληζκφ. Παξφηη, ε
αληαπφθξηζε ζην θνκκάηη ηεο αηηηνιφγεζεο δελ ήηαλ θαζνιηθή, ηα ζρφιηα πνπ
θαηαγξάθεθαλ παξέρνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εξεπλεηή.
ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο
νκαδνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ θαη παξνπζίαζήο ηνπο ζε κνξθή πνζνζηψλ, κε ηε
ρξήζε ηνπ Excel, θαη ν ζπζρεηηζκφο θάπνησλ παξακέηξσλ, φπσο ηα έηε πξνυπεξεζίαο,
ε ειηθία θαη ην επίπεδν κφξθσζεο, κε ηελ αληίιεςε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
εθπαίδεπζεο θαη γηα ηε γλψζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζέζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ
νξγαληζκνχ, κε ην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS. Με ην ίδην πξφγξακκα
έγηλαλ νη έιεγρνη θαλνληθφηεηαο ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο ε ειηθία θαη ηα έηε
πξνυπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπζρεηηζκνί θαη λα δηεξεπλεζνχλ
ηπρφλ ζπλδέζεηο ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ ηνπο ή κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία.
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5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
5.1.ΣΖΡΗΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Α) ΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ
Σα κεζαία ζηειέρε, φπσο είλαη νη πξντζηάκελνη ησλ κνλάδσλ θαη ησλ
ηκεκάησλ, παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο γλψζεο θαη ζηε ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ππαιιήισλ. Γπζηπρψο, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ αλαμηνπνίεηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, θαζψο ν ξφινο ηνπο
είλαη ηξνκεξά πεξηνξηζκέλνο, ηφζν ιφγσ ηεο δνκήο ηνπ νξγαληζκνχ, φζν θαη ιφγσ ηνπ
εγθισβηζκνχ ηνπο ζε θαζαξά δηαδηθαζηηθά θαζήθνληα. Αληηκεησπίδνληαη δειαδή απφ
ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε, σο απινί ππάιιεινη θη φρη σο δηνηθεηηθά ζηειέρε κέζσ ησλ
νπνίσλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζηφρνη. Με άιια ιφγηα, δελ αμηνπνηνχληαη σο δίαπινη
ζηξαηεγηθψλ θαη ηαθηηθψλ απφ ηε δηνίθεζε πξνο ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ζε πνζνζηά ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο
ππαιιήινπο, ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο, φπσο
ηελ αληηιακβάλνληαη θαη ηε βηψλνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
Πίλαθαο 3: ηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνλ πξντζηάκελν

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΑΡΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΣΘ
ΕΝΘΑΥΝΣΘ ΓΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΑΚΕΤΑ

ΡΟΛΥ

ΣΥΝΟΛΟ

35,53%

27,63%

25,00%

11,84%

100,00%

25,00%

27,63%

35,53%

11,84%

100,00%

28,95%

21,05%

28,95%

21,05%

100,00%

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ άπνςε ηνπ 64% ησλ
εξσηεζέλησλ νη πξντζηάκελνη ιεηηνπξγνχλ σο εθπαηδεπηέο απφ ιίγν έσο θαζφινπ θαη
κφλν ην 36% ιακβάλεη ηθαλνπνηεηηθή εθπαίδεπζε ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπ απφ ηνλ
πξντζηάκελφ ηνπ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα πνζνζηά ηεο δεχηεξεο ζηήιεο, νη
πξντζηάκελνη πεξηζζφηεξν θαζνδεγνχλ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο ζην λα εθηειέζνπλ κηα
εξγαζία, παξά ηνπο εθπαηδεχνπλ. ην ζέκα ηεο ελζάξξπλζεο απφ πιεπξάο
πξντζηακέλνπ γηα πεξεηαίξσ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ νη
απφςεηο είλαη κνηξαζκέλεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ φκσο νη δηεπθξηλήζεηο, ζρεηηθά
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κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ε ελζάξξπλζε γηα εθπαίδεπζε, νη νπνίεο
αλαθέξνληαη ζε ελεκέξσζε, παξαθίλεζε, εηζήγεζε, δηεπθφιπλζε ή έγθξηζε
ζπκκεηνρήο ζε επηθείκελα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο απφ πιεπξάο πξντζηακέλσλ, θαη
ζε παξνρή βνήζεηαο θαη ππνδείμεσλ ζε ζέκαηα κειέηεο λφκσλ, εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ
θαη παξαδεηγκάησλ, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ
γλψζεσλ ησλ ππαιιήισλ, αλεμάξηεηα απφ νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο.
Ζ βαζηθή αηηία ηεο απνπζίαο ελζάξξπλζεο πξνο ηνπο ππαιιήινπο γηα
εθπαίδεπζε είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ε νπνία θάλεη ηνλ πξντζηάκελν λα θνβάηαη
φηη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ππαιιήινπ, κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θάπνην
πξφγξακκα θαηάξηηζεο, ηα απνηειέζκαηα ζηε ζπλνιηθή δνπιεηά ζα είλαη κάιινλ
αξλεηηθά, παξά ζεηηθά. Ο βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ
ζπλαιιαζζφκελνπ «ζήκεξα» θαη ηεο κείσζεο ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ, κε φζεο
δπλαηφηεηεο θαη γλψζεηο ππάξρνπλ ήδε, ππεξηζρχεη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ ηεο
πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο «ζην κέιινλ», σο απνηέιεζκα ηεο απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ.
Έλαο άιινο ιφγνο είλαη ε δηακνξθσκέλε αληίιεςε ηνπ πξντζηακέλνπ, ζρεηηθά κε ην
ίδην ην απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζπρλά δελ εθηηκάηαη ζεηηθά θαη γη’ απηφ
ζεσξείηαη ράζηκν ρξφλνπ ε παξαθνινχζεζε ελφο ζεκηλαξίνπ.
Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο πηπρέο ηνπ ξφινπ ησλ πξντζηακέλσλ ζηε θάζε ηεο
δηεξεχλεζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ζηελ επηθνηλσλία ησλ ζηφρσλ ηεο
εθπαίδεπζεο παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί.
Πίλαθαο 4: Δπηθνηλσλία πξντζηάκελνπ κε πθηζηάκελνπο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο
ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΩΟΥΣ

ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΗΘΤΘΣΘΣ

ΚΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

ΟΩΙ

64,00%

73,33%

ΛΙΓΟ

5,33%

1,33%

ΝΑΙ

30,67%

25,33%

100,00%

100,00%

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, φζν αθνξά ζην ξφιν ηνπ
πξντζηακέλνπ ζηελ άηππε, αιιά νπζηαζηηθή, δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ
ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, κέζσ ηεο ζπδήηεζεο καδί ηνπο, ε έξεπλα δείρλεη φηη θαηά έλα
κεγάιν βαζκφ (64%) είλαη αλχπαξθηνο. εκαληηθφ βέβαηα είλαη φηη ην 36% ησλ
εξσηεζέλησλ ζπδεηά κε ηνλ πξντζηάκελν ηηο αλάγθεο ηνπ γηα εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε
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θαη θαηάξηηζε, αιιά, απ’ απηφ, ην 5,33% ζεσξεί φηη ν πξντζηάκελνο δελ εκβαζχλεη ζην
ζέκα θαη απιψο ην ζπδεηά πεξηζηαζηαθά. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ εχξεκα είλαη ε
έιιεηςε επηθνηλσλίαο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ κηαο
εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. Σν πνζνζηφ πνπ μεπεξλά ην 73% εμεγείηαη απφ ηελ απνπζία
δηακφξθσζεο ζηφρσλ θαη επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ θεληξηθά. Αθφκα θη φηαλ
ππάξρνπλ ζηφρνη, δε κεηαθέξνληαη απφ ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ηεο ηεξαξρίαο πξνο
ηα ζηειέρε βάζεο, ψζηε λα ππάξμεη δηάρπζε ηεο γλψζεο ηνπ ηη επηδηψθεηαη κέζσ κηαο
επηθείκελεο δξάζεο. ηελ νπζία, δε κπνξεί θαλείο λα ηνπνζεηήζεη απνθιεηζηηθά ηελ
επζχλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππαιιήισλ ζηνπο πξντζηάκελνπο, γηαηί ζπρλά θη
εθείλνη έρνπλ κφλν κηα γεληθή ηδέα γηα ην επηζπκεηφ απφ ηε Γηνίθεζε απνηέιεζκα πνπ
επηδηψθεηαη κέζσ ησλ εθπαηδεχζεσλ. Δπηπιένλ, ε έξεπλα απνθαιχπηεη πεξηπηψζεηο
ζηηο νπνίεο νη ππάιιεινη έρνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο απφ ηνλ
πξντζηάκελν, ν νπνίνο δέρεηαη παξά πξνζθέξεη θαζνδήγεζε θη ελζάξξπλζε γηα
εθπαίδεπζε.
Β) ΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ

ην ζέκα ηεο ζηήξημεο ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ηε Γηνίθεζή
ηνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ην 67,74% ζεσξεί φηη ε εθπαίδεπζε πνπ
ιακβάλεη απφ ηελ ππεξεζία δελ είλαη επαξθήο γηα λα επηηειέζεη ηα θαζήθνληα ηεο
ζέζεο πνπ θαηαιακβάλεη, ζρνιηάδνληαο φηη δελ είλαη ηαθηηθή θαη ζπλερήο θη φηη δελ
εθαξκφδεηαη φηαλ έλαο ππάιιεινο αιιάδεη αληηθείκελν εξγαζίαο, θάηη πνπ ζεσξείηαη
απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηνπιάρηζηνλ βαζηθέο γλψζεηο πάλσ ζηε λέα ηνπ
ζέζε. Δπίζεο, νη εξσηεζέληεο ζεκεηψλνπλ ηελ αλάγθε εθπαίδεπζεο πξηλ ηελ αλάιεςε
ηεο ππεξεζίαο, ψζηε λα παξέρνληαη θάπνηεο βαζηθέο γλψζεηο γχξσ απφ ηνλ νξγαληζκφ
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εξγαζηεί ν λένο ππάιιεινο. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί
εκθαλίδεη ηα πνζνζηά ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ απφςεσλ ζρεηηθά κε βαζηθά ζεκεία
ζηήξημεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε.
Πίλαθαο 5: ηνηρεία ζηήξημεο ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ

ΝΑΙ
ΠΩΙ

ΞΕΚΑΘΑΟ
ΕΓΟ ΘΕΣΘΣ
68,82%
31,18%
100,00%

ΕΡΑΚΘΣ
ΓΝΩΣΘ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ
32,26%
36,56%
67,74%
63,44%
100,00%
100,00%

ΑΝΤΑΡΟΚΙΣΘ ΣΕ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
30,11%
69,89%
100,00%
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Οη πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη ζεσξνχλ φηη ε εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ
ππεξεζία δελ είλαη επαξθήο γηα λα επηηειέζνπλ ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπο.
Γηθαηνινγνχλ ηελ άπνςε απηή ηνλίδνληαο φηη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα είλαη
ιίγα, ε εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ είλαη επηθαλεηαθή θαη εηεξνρξνληζκέλε, ην αληηθείκελν
είλαη πνιχπινθν θαη ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνλ νξγαληζκφ είλαη αραλήο. Δπηπιένλ,
επηζεκαίλνπλ ηελ αλεπάξθεηα ρξφλνπ γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο σξαξίνπ
εξγαζίαο, αιιά θαη εληφο, εμαηηίαο ησλ θελψλ πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ. Πνιινί
αλαθέξνπλ φηη, παξφηη είλαη ήδε αξθεηά ρξφληα ζηελ ππεξεζία, έρνπλ παξαθνινπζήζεη
κφλν ην εηζαγσγηθφ πξφγξακκα γηα ηνπο λενπξνζιεθζέληεο ππαιιήινπο, ην νπνίν είλαη
γεληθφ θη φρη εζηηαζκέλν ζηνλ νξγαληζκφ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ, θαη ην ζρεηηθφ
πξφγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ο.Π.. Καηά ζπλέπεηα, νη ππάιιεινη αηζζάλνληαη φηη
ηνπνζεηνχληαη ζε κηα ζέζε έξκαηα ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ, ρσξίο λα
ιακβάλνπλ ηελ παξακηθξή εθπαίδεπζε πνπ ζα ηνπο πξνεηνηκάζεη θαη ζα ηνπο δψζεη ηηο
βαζηθέο γλψζεηο πάλσ ζην αληηθείκελν ην νπνίν θαινχληαη λα θέξνπλ εηο πέξαο.
Όπσο κπνξεί θαλείο λα δεη απφ ηα πνζνζηά ηνπ πίλαθα 5, ην 70% πεξίπνπ
πηζηεχεη φηη ε εθπαίδεπζε ζηνλ νξγαληζκφ δελ πξνιαβαίλεη ηηο εμειίμεηο θαη ηηο αιιαγέο
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηνλίδνληαο φηη απηφ ζπκβαίλεη ζε νιφθιεξν ην ειιεληθφ δεκφζην.
Δπίζεο, ε έξεπλα δείρλεη φηη ε απνζηνιή, ην φξακα, νη ζηξαηεγηθέο θαη νη ζηφρνη ηνπ
νξγαληζκνχ δελ είλαη γλσζηνί ζηνπο εξγαδφκελνπο. Όζνη απαληνχλ ζεηηθά, αλαθέξνπλ
θάπνηα γεληθά ζηνηρεία γλψζεο απηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα επηηέιεζεο θνηλσληθνχ έξγνπ,
ζηα πιαίζηα ελφο θξάηνπο πξφλνηαο, θαη είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ. Κάπνηνη απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηεπθξηλίδνπλ φηη φζα γλσξίδνπλ γηα ηα παξαπάλσ πξνέξρνληαη
απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηα δειηία ηχπνπ ηνπ νξγαληζκνχ θη φρη κέζα απφ
ηελ ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε. Έλα εθ ησλ ζρνιίσλ ακθηζβεηεί ηε γλψζε ηεο ίδηαο ηεο
δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ πεξί απνζηνιήο, νξάκαηνο, ζηξαηεγηθψλ θαη ζηφρσλ.
Σέινο,

ζηνλ

επφκελν

πίλαθα

παξνπζηάδνληαη

νη

απαληήζεηο

ησλ

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην αλ θαηά ηε γλψκε ηνπο έρνπλ επθαηξίεο ζηε δνπιεηά ηνπο
λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ ζηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα.
Πίλαθαο 6: Δθαξκνγή γλψζεο ζηελ πξάμε
Φπαρξη ευκαιριών εφαρμογήσ αποκτηθείςασ γνώςησ ςτο χώρο εργαςίασ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ
85,23%
ΑΝΘΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ
14,77%
100,00%
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Σν 85,23% δειψλεη φηη έρεη επθαηξίεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε δνπιεηά ηνπ ηηο
γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηά απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ νξγαληζκνχ.
Μφλν ην 14,77% δε ζπκθσλεί κ’ απηήλ ηελ άπνςε θαη εληνπίδεη ην πξφβιεκα θπξίσο ζηηο
ζπρλέο αιιαγέο αληηθεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη εθάζηνηε αλάγθεο ηεο κνλάδαο
ζηελ νπνία ππεξεηεί, κε απνηέιεζκα νη γλψζεηο πνπ απέθηεζε απφ πξνεγνχκελα

πξνγξάκκαηα λα κελ εθαξκφδνληαη ζην λέν ηνπ αληηθείκελν. Οη ζεηηθέο απαληήζεηο
δείρλνπλ φηη ε ζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην ζέκα ηεο εθαξκνγήο ηεο
απνθηεζείζαο γλψζεο βξίζθεηαη ζε θαιφ επίπεδν. Οη αξλεηηθέο απφςεηο αηηηνινγνχληαη
είηε ιφγσ κε ζπζρεηηζκνχ ζέζεο θαη εθπαίδεπζεο, είηε ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.

5.2.ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Ο ρξφλνο ηεο εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη ζε ηξία ζηνηρεία: ζηε ζπρλφηεηα, ζην
πφζν ρξφλν ζα δηέζεηε ν θάζε ππάιιεινο αλά έηνο γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη
ζηε δηάξθεηα απηψλ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη σο πξνο ην πξψην ζηνηρείν νη γλψκεο
ζπγθιίλνπλ ζηελ εηήζηα βάζε εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηε ζπλνιηθή αλαζθφπεζε ηφζν
ησλ πξνβιεκάησλ, φζν θαη ησλ αιιαγψλ πνπ επέξρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
ζηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θαη ζε θάζε αληηθείκελν ρσξηζηά.
ηνλ πίλαθα 7, πνπ αθνινπζεί παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά
πξνηίκεζεο φζν αθνξά ζην ρξφλν ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηα ηξία πξναλαθεξφκελα
ζηνηρεία.
Πίλαθαο 7: ηνηρεία ζρεηηθά κε ην ρξφλν εθπαίδεπζεο
ΣΥΩΝΟΤΘΤΑ
ΑΝΑ ΕΞΑΜΘΝΟ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΣΕ ΑΛΛΑΓΘ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ+ΣΕ ΑΛΛΑΓΘ
ΑΝΑ 6ΜΘΝΟ+ΣΕ ΑΛΛΑΓΘ
ΚΑΘΕ ΜΘΝΑ

ΔΙΑΘΕΣΘ
ΩΟΝΟΥ
11,83%
36,56%
44,09%
5,38%
1,08%
1,08%
100,00%

1 ΘΜΕΑ
3 ΘΜΕΕΣ
1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ
2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΟΣΟ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΔΙΑΚΕΙΑ
2,15%
25,81%
52,69%
17,20%
2,15%
100,00%

1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
3-4 ΘΜΕΕΣ
1-2 ΘΜΕΕΣ
ΟΣΟ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ

24,73%
59,14%
15,05%
1,08%

100,00%

ηνλ πίλαθα βιέπεη θαλείο φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ, πεξίπνπ 44%, ζεσξεί φηη ε
εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηε ζε θάζε πεξίπησζε ζεκαληηθήο αιιαγήο ζηε λνκνζεζία ή
ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ ζρεδφλ ην 12% ζεσξεί φηη ε εθπαίδεπζε
ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλά εμάκελν. Σέινο, έλα 5,4% πηζηεχεη ζην ζπλδπαζκφ ηαθηηθήο
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εθπαίδεπζεο ζε εηήζηα βάζε θαη έθηαθηεο ζηηο πεξηπηψζεηο κεγάισλ αιιαγψλ. Ζ
ζηαηηζηηθή αλάιπζε δελ έδεημε ζπζρεηηζκφ ησλ απαληήζεσλ απηψλ κε ηα έηε
πξνυπεξεζίαο, ηελ ειηθία ή ην επίπεδν κφξθσζεο, αιιά απηφ πνπ κπνξεί λα ζρνιηαζηεί
ζην ζεκείν απηφ είλαη φηη νη ππάιιεινη αληηιακβάλνληαη θαη θαηαλννχλ ηηο δπζθνιίεο
θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα ιπζνχλ, ψζηε λα ππάξμεη έλα πην νξγαλσκέλν
ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, αιιά πηζηεχνπλ φηη ε εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηε ζε εηήζηα
ηνπιάρηζηνλ βάζε.
ρεηηθά κε ην ρξφλν πνπ ζα δηέζεηαλ εηεζίσο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ε
πιεηνςεθία ηεο ηάμεσο ηνπ 53% ζρεδφλ, ζα δηέζεηε 1 εβδνκάδα εηεζίσο. Αθνινπζεί ε
επηινγή ησλ 3 εκεξψλ, κε πνζνζηφ ζρεδφλ 26%, θαη κφλν 2% δηαζέηεη κφλν κία εκέξα
αλά έηνο γηα εθπαίδεπζε. Δπίζεο 2% πεξίπνπ δειψλεη φηη ζα δηέζεηε φζν ρξφλν
απαηηείηαη απφ ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. πλδένληαο ην πξνεγνχκελν
ζρφιην, νη εξγαδφκελνη δειψλνπλ φηη ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ζπλαιιαγήο θαη
εθθξεκνηήησλ, αλαγλσξίδνπλ φηη ε καθξφρξνλε ή ε πνιχ ζπρλή απνπζία ηνπο απφ ην
θπζηθφ ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, δελ είλαη πξνο φθεινο,
νχηε ησλ ίδησλ, αιιά νχηε θαη ηεο ππεξεζίαο. Γη’ απηφ ην ιφγν ζην εξψηεκα ζρεηηθά κε
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαίδεπζε, απφ άπνςε ρξνληθήο δηάξθεηαο, θαηαγξάθεηαη
πνζνζηφ 59,14% ππέξ ηεο κεζαίαο δηάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, ε νπνία
εθηείλεηαη απφ 3 σο 4 εκέξεο αλά πξφγξακκα. Γεχηεξε θαηά ζεηξά είλαη ε καθξάο
δηάξθεηαο εθπαίδεπζε, 1 κε 2 εβδνκάδεο, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην 24,73% θαη ηξίηε ε
επηινγή ηεο εκεξίδαο ή δηεκεξίδαο, κε πνζνζηφ πεξίπνπ 15%. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
έξεπλα ζεκεηψλνπλ φηη ηα πξνγξάκκαηα κεγάιεο δηάξθεηαο θνπξάδνπλ, ελψ ηα κεζαίαο
δηάξθεηαο εζηηάδνπλ ζηελ νπζία ησλ ζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη θαη αθήλνπλ πεξηζψξηα
γηα ζπδήηεζε θαη επίιπζε απνξηψλ, ζε αληίζεζε κε ηηο εκεξίδεο θαη ηηο δηεκεξίδεο, ζηηο
νπνίεο νη εθπαηδεπφκελνη δελ έρνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα θάηη ηέηνην.

5.3.ΣΡΟΠΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ηελ έλλνηα ηνπ ηξφπνπ εθπαίδεπζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηξεηο θάζεηο
ελεξγεηψλ: Πξηλ ηελ εθπαίδεπζε, θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη κεηά απ’ ηε ιήμε
ηεο. Γηα ηελ πξψηε θάζε δηαηππψζεθαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πνηνο πηζηεχνπλ νη
εξγαδφκελνη φηη θαζνξίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο, αλ ε εηήζηα αμηνιφγεζε ηεο
απφδνζήο ηνπο ρξεζηκεχεη ζηε δηεξεχλεζε αλαγθψλ θαη πνηνο θαηά ηε γλψκε ηνπο ζα
ήηαλ ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα εληνπηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο.
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Σα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 8 - 9 θαη ζην
Γξάθεκα 3.
Πίλαθαο 8: Τπεχζπλνο θαζνξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ
Θ Διοίκηςη του οργανιςμοφ
Το ΙΝ.ΕΡ.
Ο προϊςτάμενοσ
Εγώ
Πλοι οι παραπάνω
Δεν ξζρω
Κανζνασ

41,94%
1,08%
20,43%
9,68%
5,38%
20,43%
1,08%
100,00%

Πίλαθαο 9: Ζ εηήζηα αμηνιφγεζε σο εξγαιείν δηεξεχλεζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ
Ωρηςιμότητα ετήςιασ αξιολόγηςησ ςτη διερεφνηςη εκπαιδευτικών
αναγκών των υπαλλήλων
ΚΑΘΟΛΟΥ
63,44%
ΛΙΓΟ
22,58%
ΑΚΕΤΑ
12,90%
ΡΟΛΦ
1,08%
100,00%

χκθσλα κε ηηο γλψκεο ησλ εξσηεζέλησλ, θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο είλαη ε Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη θαηά δεχηεξν
ιφγν ν πξντζηάκελνο ηεο κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ,
χςνπο 20,43%, δειψλεη φηη δε γλσξίδεη πνηνο θαζνξίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο
θαη ηειηθά απνθαζίδεη γηα ην είδνο, ηε ζπρλφηεηα θαη ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο
πνπ ιακβάλεη ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εηήζηα
αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξείηαη φηη δε ρξεζηκεχεη θαζφινπ ζηε
δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Απηφ νθείιεηαη, φπσο αλαθέξζεθε ήδε,
ζηε δνκή ηνπ εληχπνπ αμηνιφγεζεο, ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ηε
βαζκνιφγεζε, αιιά θαη ζην γεγνλφο ηνπ φηη ην έληππν ππνβάιιεηαη ζηε Γηεχζπλζε
Πξνζσπηθνχ θαη κέλεη εθεί, ρσξίο λα ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηε Γηεχζπλζε
Δθπαίδεπζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Με άιια ιφγηα, ε εηήζηα αμηνιφγεζε, εμ’ αξρήο, δελ
αληηκεησπίδεηαη σο εξγαιείν εληνπηζκνχ θελψλ κεηαμχ ηνπ «ηη ζα έπξεπε λα γίλεηαη»
θαη ηνπ «ηη γίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα», ψζηε λα δξνκνινγεζνχλ νη θαηάιιειεο
ελέξγεηεο γηα ηε δηφξζσζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Σξφπνη δηεξεχλεζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ
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Αλαθνξέο πξνβιεκάησλπαξαπφλσλ

Έξεπλεο κε εξσηεκαηνιφγηα
θαη ζπλεηεχμεηο

Πεξηνδηθά ηεζη

Δηήζηα αμηνιφγεζε

Γξάθεκα 1: Πξνηεηλφκελνη ηξφπνη δηεξεχλεζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ
Απφ ην γξάθεκα 1 θαίλεηαη φηη θαηά ηε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ ν θαιχηεξνο
ηξφπνο λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη αλάγθεο ηνπο γηα εθπαίδεπζε είλαη νη αλαθνξέο
πξνβιεκάησλ θαη παξαπφλσλ ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο, φζν θη απφ ην ζπλαιιαζζφκελν
θνηλφ. Τπάξρεη ε αίζζεζε κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ φηη ε θσλή ηνπο δελ εηζαθνχγεηαη
ζηα αλψηεξα θιηκάθηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη γη’ απηφ ην ιφγν πξνηείλνπλ αξρηθά ηελ
θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο είηε κέζσ αλαθνξψλ, είηε κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ
θαη ζπλεληεχμεσλ. ηελ ηξίηε επηινγή θαηαηάζζνπλ ηα πεξηνδηθά ηεζη γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ θαη ηειεπηαία ηελ εηήζηα αμηνιφγεζε, ηελ νπνία θξίλνπλ σο
αλαπνηειεζκαηηθή θαη αλνχζηα, θαζψο δε δίλεη θαλελφο είδνπο πιεξνθφξεζε γηα ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη ησλ απαηηήζεσλ
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ πνηνηηθά απνηειέζκαηα.
Γηα ηε δεχηεξε θάζε, ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ
δεηήζεθε ν πξνηηκεηένο ηφπνο δηεμαγσγήο ηνπο θαη ε κνξθή ηνπο. ηα γξαθήκαηα 2
θαη 3 παξνπζηάδνληαη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα.
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Σόπορ διεξαγωγήρ εκπαίδεςζηρ
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Γξάθεκα 2: Πξνηεηλφκελνο ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο εθπαίδεπζεο
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πδεηήζεηο κε
εθπαηδεπηέο

Γξάθεκα 3: Πξνηεηλφκελε κνξθή εθπαίδεπζεο
Οη κνξθέο εθπαίδεπζεο πνπ πξνηάζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ νη δηαιέμεηο
θαη παξνπζηάζεηο εηδηθψλ, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο ζε κηθξέο νκάδεο θαη νη ζπδεηήζεηο
κε επηζθέπηεο εηδηθνχο εθπαηδεπηέο. Δπίζεο, ππήξρε ε δπλαηφηεηα αλαθνξάο απφ ηνλ
εξσηψκελν θάπνηνπ άιινπ επηζπκεηνχ ηξφπνπ. Ζ θιαζηθή θαη δηαδεδνκέλε κέζνδνο
ησλ δηαιέμεσλ απφ εθπαηδεπηέο θαίλεηαη λα κελ ζεσξείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ε
θαιχηεξε δπλαηή. Οη πξνηηκήζεηο ζπγθεληξψλνληαη ζηηο νκαδηθέο αζθήζεηο θαη ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζπδεηήζεσλ κε εηδηθνχο εθπαηδεπηέο.
Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη, ζηελ πεξίπησζε
πνπ δελ ππνζηεξηρηεί απνηειεζκαηηθά κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. Εεηήζεθε, βάζεη
απηήο ηεο παξαδνρήο, λα αμηνινγεζεί ε παξερφκελε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δξάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα ζεκεησζνχλ νη ηξφπνη πνπ ζα ήζειαλ νη ππάιιεινη λα
ηνπο παξέρεηαη απηή ε ππνζηήξημε, ζηελ ηξίηε θάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα
απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ππάξρνπζα ζηήξημε θαίλνληαη ζηνλ
πίλαθα 10, φπνπ ηα πνζνζηά κνηξάδνληαη ζρεδφλ αλάκεζα ζηηο ζεηηθέο θαη ηηο
αξλεηηθέο γλψκεο.
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Πίλαθαο 10: Γλψκεο ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηελ ππάξρνπζα ζηήξημε
ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ
ΜΘ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ

47,31%
52,69%
100,00%

Οη ζεηηθέο βαζίδνληαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Help Desk θαη
ηνπ πιηθνχ πνπ δηαλέκεηαη κε ηελ χιε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ελψ νη
αξλεηηθέο ζην γεγνλφο ηνπ φηη ε ηειεθσληθή ζηήξημε δελ είλαη πάληα απνηειεζκαηηθή
θαη ηνπ φηη ιεηηνπξγεί κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο θη φρη κε θαζνιηθφ
πεξηερφκελν γηα νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξαγκαηνπνηεί ν νξγαληζκφο.
Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα ήζειαλ νη ππάιιεινη λα ηνπο
παξέρεηαη ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ππέξ ελφο κίγκαηνο
δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπζηεκάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα κπνξεί λα δηαηεξεζεί ε γλψζε
πνπ απνθηήζεθε ζηελ εθπαίδεπζε θη αθφκε πεξηζζφηεξν λα εμειηρζεί θαη λα
δεκηνπξγήζεη λέα γλψζε. Απηφ ην κίγκα πεξηιακβάλεη ηελ ηειεθσληθή ππνζηήξημε, κε
θαζνιηθφ πεξηερφκελν, κέζσ ελφο help desk, ην νπνίν ππάξρεη ζηνλ νξγαληζκφ απηή ηε
ζηηγκή, θαη παξφηη εζηηάδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Π.. απνηειεί ζεκαληηθή βνήζεηα
γηα ηνπο ππαιιήινπο, θάηη πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη ζηελ έξεπλα καο. Δπίζεο,
πεξηιακβάλεη έλα εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ δίθηπν (intranet), ζην νπνίν λα αλαξηψληαη
ιχζεηο, απφ ηα θεληξηθά, ζε ζπρλά παξνπζηαδφκελα πξνβιήκαηα θαη ηελ ηαπηφρξνλε
ιεηηνπξγία forum ζπδεηήζεσλ ππαιιήισλ, κε επίζεκεο παξεκβάζεηο απφ ηε Γηνίθεζε
θαη πεξηνδηθέο ζπλαληήζεηο ππαιιήισλ ηνπηθά θαη παλειιαδηθά, ζε κνξθή cafés, κε
ζθνπφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη απφςεσλ. Ζ εξψηεζε απηή κπνξνχζε λα
απαληεζεί επηιέγνληαο πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο θαη παξέρνληαο ηελ επηινγή
ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξφπσλ ππνζηήξημεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ θαηαλνκή
ησλ επηινγψλ θαίλεηαη ζην γξάθεκα 6, ζην νπνίν θαίλεηαη θαζαξά ε εθηίκεζε απφ
πιεπξάο εξγαδνκέλσλ, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο θαη ε
δεθηηθφηεηά ηνπο απέλαληη ζε λέεο πξαθηηθέο ζηήξημεο ηεο εθπαίδεπζεο, βαζηζκέλεο
ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Οη ζπκκεηέρνληεο δηεπθξηλίδνπλ φηη ην αξλεηηθφ ζηνηρείν ηεο
ππάξρνπζαο ζηήξημεο είλαη φηη πεξηνξίδεηαη ζε ζέκαηα ΟΠ, ελψ ππάξρεη αλάγθε λα
ιεηηνπξγεί ζε φιν ην θάζκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο, ζεκεηψλνπλ φηη νη
εθπαηδεπηέο ζπρλά παξαρσξνχλ πξνζσπηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα
κπνξνχλ λα παξέρνπλ βνήζεηα φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη ηε ρξεηάδνληαη.
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Γξάθεκα 4: Πξνηεηλφκελνη ηξφπνη ππνζηήξημεο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ
Όζνλ αθνξά ζηε θάζε απφ ηε ιήμε κηαο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο θη έπεηηα,
δηεξεπλήζεθε επίζεο ην αλ αμηνινγνχληαη νη εθπαηδεπφκελνη ζηελ απφθηεζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ πνπ έιαβαλ απφ έλα πξφγξακκα. Δπηπιένλ, δεηήζεθε λα
δηεπθξηληζηεί ην αλ ειέγρνληαη, θαηά ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία ηνπο, γηα ηελ
αμηνπνίεζε απηψλ ησλ γλψζεσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Οη απαληήζεηο
παξαηίζεληαη ζε κνξθή πνζνζηψλ ζηνλ πίλαθα 11.
Πίλαθαο 11: Αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε απνθηεζείζαο γλψζεο

ΥΡΑΩΕΙ
ΔΕΝ ΥΡΑΩΕΙ

Αξιολόγηςη μάθηςησ
50,54%
49,46%
100,00%

Ζλεγχοσ εφαρμογήσ γνώςησ
38,71%
61,29%
100,00%

ηνλ πίλαθα 10 θαίλεηαη φηη νη εξγαδφκελνη είλαη κνηξαζκέλνη ζρεηηθά κε ην αλ
αμηνινγνχληαη ζηελ χιε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη
εθπαηδεπηέο αμηνινγνχλ ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν ρσξηζηά, κεηά απφ ηελ εθπαίδεπζε,
αιιά ζπρλά νη εθπαηδεπφκελνη δελ ην γλσξίδνπλ. Πάλησο δελ ππάξρεη θάπνην γξαπηφ
ηεζη ή θάπνηνο θαλεξφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ν έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ γλψζεσλ, θαηά ηελ άπνςε ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, γίλεηαη ηφζν απφ ηνλ πξντζηάκελν, φζν θη απφ ην
ζπλαιιαζζφκελν θνηλφ.
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5.4.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ην ζέκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζην νπνίν νη ππάιιεινη
πηζηεχνπλ φηη έρνπλ αλάγθε απφ εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα γίλεη αξρηθά κία δηάθξηζε
αληηθεηκέλσλ, αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απηφ είλαη αξθεηά δχζθνιν, εθφζνλ
αξθεηνί ππάιιεινη εμππεξεηνχλ πνιιά δηαθνξεηηθά ηκήκαηα, ιφγσ έιιεηςεο
πξνζσπηθνχ. Γεληθά, ν δηαρσξηζκφο έρεη σο εμήο:
α) εζφδσλ
β) παξνρψλ
γ) κεηξψνπ
δ) λνκηθήο ππεξεζίαο
ε) ινγηζηεξίνπ
ζη) δηνηθεηηθνχ
χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο, γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ ζην ηκήκα
εζφδσλ ην βαζηθφ ζέκα ελδηαθέξνληνο είλαη ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο θαη νη δηαδηθαζίεο
πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα ηε ζσζηή νινθιήξσζή ηνπ. ηα ηκήκαηα ησλ
παξνρψλ, ν ηνκέαο ησλ επξσπατθψλ ζρέζεσλ απνηειεί θχξην ζέκα ζην νπνίν νη
ππάιιεινη επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ. Οη δηεζλείο ζρέζεηο θαη ε δηαρείξηζε ησλ
επξσπατθψλ εληχπσλ είλαη θαη γηα ην κεηξψν ζέκα πνπ ρξήδεη πεξεηαίξσ
επηκφξθσζεο. Σν λνκηθφ ηκήκα αζρνιείηαη κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ νθεηιψλ θαη ηελ
επηβνιή αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ είζπξαμή ηνπο. Έηζη, ηα αλαγθαζηηθά κέηξα
απνηεινχλ ην θχξην ζέκα ζην νπνίν επηθεληξψλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο νη
αξκφδηνη ππάιιεινη, ελψ ην νηθνλνκηθφ ηκήκα πξνβάιιεη ην ζέκα ηεο κηζζνδνζίαο θαη
ηεο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ ππαιιήισλ, φπσο θαη ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθθαζάξηζε
ινγαξηαζκψλ. Ο πίλαθαο 12 δείρλεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ζην
εχξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο.
Πίλαθαο 12: Αληηθείκελα εθπαίδεπζεο
Αναγκαιότητα εκπαίδευςησ
αποκλειςτικά ςτο αντικείμενο θζςησ
γενικότερα ςτη λειτουργία του οργανιςμοφ
και ςτα δφο

19,35%
17,20%
63,44%
100,00%

Οη πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη ηνπ νξγαληζκνχ επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ηφζν
ζην αληηθείκελφ ηνπο, φζν θαη γεληθφηεξα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ
απεηθνλίδεηαη ζην 63,44% ησλ απαληήζεσλ, νη νπνίεο αλαθέξνπλ σο αηηηνιφγεζε ηε
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ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ εηδηθνχ θαη ηνπ γεληθνχ, ην κεγάιν φγθν ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ
θαη ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθήο θάιπςεο
ησλ θελψλ ζε δηάθνξα ηκήκαηα. Ωζηφζν, ην 19,35% ππνζηεξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε
πξέπεη λα είλαη εζηηαζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ
γηα ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ζε επηπιένλ ζέκαηα.
Σν ζεκαληηθφηεξν πνπ παξαηεξείηαη ζηηο απαληήζεηο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ
είλαη φηη επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηελ λνκνζεζία, ζηηο δηαδηθαζίεο δηεθπεξαίσζεο
ησλ εξγαζηψλ θαη ζηελ εξκελεία ησλ εγθπθιίσλ. Καηαλέκνληαο ηα πεδία εθπαίδεπζεο
μεθηλψληαο απφ ην πην αλαγθαίν, θαηά ηε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ηα
απνηειέζκαηα δίλνπλ ηε ζεηξά πνπ απεηθνλίδεηαη ζην γξάθεκα 5.
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΣΑ ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ
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Γξάθεκα 5: Αλαγθαία πεδία εθπαίδεπζεο
Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη ππάιιεινη ηνπ
νξγαληζκνχ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά θελά γλψζεο ηεο λνκνζεζίαο πνπ θαινχληαη λα
εθαξκφζνπλ. πρλά παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν αληηκεηψπηζεο ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάινγα κε ην πψο εξκελεχηεθε ν λφκνο ή ε εγθχθιηνο απφ ην θάζε
ππνθαηάζηεκα. Σν θαηλφκελν απηφ, παξφηη είλαη δηαπηζησκέλν θαη απφ ηε Γηνίθεζε
ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία ζπρλά απνζηέιιεη δηεπθξηληζηηθά έγγξαθα, κε ζθνπφ ηελ
νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε ζεκάησλ απ’ φια ηα ππνθαηαζηήκαηά ηνπ, δελ έρεη
αληηκεησπηζηεί ζπζηεκαηηθά παξέρνληαο ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη ζηήξημε ζην
πξνζσπηθφ ηνπ. Απηφο είλαη θη έλαο βαζηθφο ιφγνο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά
καο θξίλνπλ ηελ εθπαίδεπζε αλεπαξθή θαη εηεξνρξνληζκέλε. Ζ ηαθηηθή πνπ
αθνινπζείηαη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη ππάιιεινη, βαζίδεηαη ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά ζε, ζπρλά, δπζλφεηα έγγξαθα.
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5.5.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζην ηειεπηαίν
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ παξαθνινχζεζαλ νη ππάιιεινη, κεγάιν πνζνζηφ
αμηνινγεί ζεηηθά ην απνηέιεζκα θαη ηελ επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ.
ηνλ πίλαθα 13 κπνξεί θαλείο λα δεη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηε
ρξεζηκφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ζην γξάθεκα 6 θαίλεηαη ε κεηαηφπηζε ηεο άπνςεο
γηα ηε γεληθή ρξεζηκφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο έλαληη ζηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ.
Πίλαθαο 13: Απνηειεζκαηηθφηεηα εθπαίδεπζεο

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΛΙΓΟ
ΑΚΕΤΑ
ΡΟΛΦ

Ωρηςιμότητα
τελευταίασ
εκπαίδευςησ

Ωρηςιμότητα
εκπαίδευςησ
ςυνολικά

7,95%
23,86%
50,00%
18,18%
100,00%

6,82%
22,73%
54,55%
15,91%
100,00%

Ωρηςιμότητα
εκπαίδευςησ ςτην
αντιμετώπιςη
προβλημάτων
6,82%
32,95%
50,00%
10,23%
100,00%
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Γξάθεκα 6: χγθξηζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ
ζηελ εξγαζία θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
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Ο πίλαθαο 13 δείρλεη φηη ζην 18% πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο ην ηειεπηαίν
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θάλεθε πνιχ ρξήζηκν θαη ζην 50% αξθεηά ρξήζηκν. Ωζηφζν,
ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ δήισζαλ φηη ιίγν ρξεζίκεπζαλ νη απνθηεζείζεο γλψζεηο
ζηελ πξάμε είλαη πνιχ κεγάιν ζρεηηθά, πάλσ απφ 31%, θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ
ππφςε νη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη, ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή
κείσζή ηνπ.
Σα πνζνζηά δελ αιιάδνπλ ηδηαίηεξα φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνληαη ζηελ
εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ
θαη θξίλνπλ φηη ηνπο έρεη ρξεζηκεχζεη αξθεηά ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ε εθπαίδεπζή ηνπο έρεη ζπκβάιεη ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο πξνβιεκάησλ παξαηεξείηαη κηα ζαθήο αξλεηηθή
κεηαηφπηζε ησλ απαληήζεσλ. Ζ κεηαηφπηζε απηή είλαη ινγηθή αθνχ νη εθπαηδεχζεηο
πεξηνξίδνληαη ζηε κέζνδν ησλ δηαιέμεσλ, ε νπνία δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ εθκάζεζε
ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο θη επίιπζεο θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
ηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο πάλσ ζηνπο
ππάιιεινπο, αλ εμαηξέζεη θαλείο ηα πέληε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ιάβεη πνηέ εθπαίδεπζε,
ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε πιεηνςεθία αηζζάλεηαη αξθεηά έσο πνιχ ππνθηλεκέλε λα
επηθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηνλ νξγαληζκφ, κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε
θάπνην πξφγξακκα. ην δήηεκα ηεο θαηαμίσζεο ιφγσ ηεο εθπαίδεπζεο παξαηεξείηαη
αξλεηηθή κεηαηφπηζε ηεο ζηάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ παξφηη ζηελ απάληεζε «αηζζάλνκαη
αξθεηά θαηαμησκέλνο» ην πνζνζηφ δηαηεξείηαη ζηα ίδηα επίπεδα. ηνλ πίλαθα 14,
παξνπζηάδνληαη ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε
βειηίσζε πξννπηηθψλ εμέιημεο θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε πνπ πηζηεχνπλ νη
ππάιιεινη φηη ζπληειείηαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ νξγαληζκνχ.
Πίλαθαο 14: Γλψκεο εξγαδνκέλσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΛΙΓΟ
ΑΚΕΤΑ
ΡΟΛΥ

Υποκίνηςη

Καταξίωςη

3,41%
28,41%
45,45%
22,73%
100,00%

15,91%
28,41%
43,18%
12,50%
100,00%

Βελτίωςη προοπτικών
εξζλιξησ
28,41%
31,82%
27,27%
12,50%
100,00%

Ρροςωπική
ανάπτυξη
6,82%
31,82%
44,32%
17,05%
100,00%

Ζ δηεξεχλεζε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ειηθίαο θαη εηψλ πξνυπεξεζίαο κε ηα
απνηειέζκαηα απφ ηελ εθπαίδεπζε δελ θαηέδεημε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. Απφ ηελ άιιε,
ε εθπαίδεπζε θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ππαιιήισλ έρεη πνιχ ιίγν λα θάλεη κε ηηο
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πξννπηηθέο εμέιημήο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηε βειηίσζε απηψλ. Πάλσ απφ ην 60%
ζεσξνχλ φηη άιινη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά φζνπο ελδηαθέξνληαη λα
εμειηρζνχλ θαη λα αθνινπζήζνπλ θαξηέξα ζηνλ νξγαληζκφ θη φρη ε εθπαίδεπζε.
Αληίζεηα, ζην ζέκα ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ην ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ ηνπνζεηείηαη
ζεηηθά θαη πηζηεχεη φηη ε εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ νξγαληζκφ ζπληειεί απφ
αξθεηά σο πνιχ ζ’ απηήλ. Καη ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε δε δηαπηζηψζεθε ζπζρεηηζκφο
κεηαμχ ησλ αληηθεηκεληθψλ παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάδνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ.
ηα γξαθήκαηα 7 θαη 8 πνπ αθνινπζνχλ θαίλεηαη θαζαξά ε κεηαηφπηζε πνπ
αλαθέξζεθε ζρεηηθά κε ηελ ππνθίλεζε θαη ηελ θαηαμίσζε πνπ αηζζάλνληαη νη
εξγαδφκελνη κεηά απφ κηα εθπαηδεπηηθή δξάζε.
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Γξάθεκα 7: Γηαβάζκηζε ππνθίλεζεο ζε απφιπηνπο αξηζκνχο
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Γξάθεκα 8: Γηαβάζκηζε θαηαμίσζεο ζε απφιπηνπο αξηζκνχο
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ην ζέκα ηεο ζπλάξηεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ ππεξεζηαθή
ηνπο εθπαίδεπζε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί φηη ε δεχηεξε
επεξεάδεη αξθεηά ηελ πξψηε θη επηρεηξεκαηνινγνχλ ιέγνληαο φηη κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο, εθηφο απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ζην αληηθείκελν, επηηπγράλεηαη
εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, κέζσ ηεο επίιπζεο απνξηψλ θαη
πξνβιεκάησλ πνπ ζπληειείηαη ζηηο εθπαηδεχζεηο. ηνλ πίλαθα 15 παξνπζηάδνληαη ηα
πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε γλψκε ηνπο γηα ηε ζρέζε ηεο
εθπαίδεπζεο κε ηελ απφδνζή ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ.
Πίλαθαο 15: Γλψκεο ππαιιήισλ γηα ηε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ απφδνζε
ΥΡΑΞΘ ΣΩΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ-ΑΡΟΔΟΣΘΣ
ΚΑΘΟΛΟΥ
9,68%
ΛΙΓΟ
12,90%
ΑΚΕΤΑ
47,31%
ΡΟΛΥ
30,11%
100,00%

Πνιινί εξγαδφκελνη ζρνιηάδνπλ φηη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ νδεγεί ζηελ
αλάζεζε αιιφηξησλ θαζεθφλησλ, ρσξίο λα ππάξρεη ε απαξαίηεηε γλψζε γηα ηελ
επηηέιεζή ηνπο. Απηφ ζπληειεί ζηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο, ε νπνία αθφκε θη
αλ ππήξρε έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο πνπ λα θαιχπηεη ζέκαηα απφ δηαθνξεηηθά
ηκήκαηα θη αληηθείκελα, ζα παξέκελε ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηα απαηηνχκελα,
αθνχ δε κπνξεί ν θαζέλαο λα είλαη ην ίδην θαιφο ζε φιεο ηηο ζέζεηο. Δπηπιένλ, θάπνηνη
ζπκκεηέρνληεο παξαηεξνχλ φηη ε απφδνζε ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ εμαξηάηαη θαηά πνιχ
απφ ηε δηάζεζή ηνπ λα καζαίλεη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο δνπιεηάο θαη λα
πξνζθέξεη ζηελ ππεξεζία.

6. ΤΓΚΡΗΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΜΔ ΑΛΛΔ ΔΡΔΤΝΔ
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζρεηηθά κε ην αλ ε εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζηελ
ππνθίλεζε, ζηελ θαηαμίσζε ησλ ππαιιήισλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη ζηελ
πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε, δείρλνπλ φηη ηα άηνκα αληηκεησπίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή
δξάζε ζεηηθά θαη εθηηκνχλ φηη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
απνδψζνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο. Γελ ηζρχεη ην ίδην, φκσο, θαη ζην δήηεκα ηεο βειηίσζεο
ησλ πξννπηηθψλ εμέιημεο ζηνλ νξγαληζκφ. ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ε
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έξεπλα ησλ Santos θαη Stuart (2003), ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη απηή ε γλψκε ησλ
εξγαδνκέλσλ

αληηθαηνπηξίδεη

ην

γεγνλφο

φηη

ε

απφθηεζε

δεμηνηήησλ

θαη

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ απφ πιεπξάο ηνπο δελ αλαγλσξίδεηαη, νχηε
αληακείβεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπο. Αλαθέξεηαη, επίζεο, φηη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ
εξγαδνκέλσλ ε εθπαίδεπζε ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη ηελ
εκπηζηνζχλε φηη κπνξνχλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο κε
ιηγφηεξε επίβιεςε απφ ηνλ πξντζηάκελν. ηελ έξεπλά καο θάηη ηέηνην εκθαλίδεηαη κε
έκκεζν ηξφπν, ζπλδπάδνληαο ηε ζεηηθή γλψκε γηα ηε ζρέζε απφδνζεο θαη εθπαίδεπζεο,
κε ηηο επθαηξίεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα.
Παξφια απηά, νη Santos θαη Stuart (2003), εληφπηζαλ ην ζπρλά εκθαληδφκελν
θαηλφκελν ηεο αδπλακίαο εθαξκνγήο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξάμε. Ο ιφγνο γη’ απηφ
είλαη ε έιιεηςε πξνζπάζεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ λ’ αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ εξγάδνληαη
θαη ε έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα πξνζαξκνγή ζε κηα λέα θαηάζηαζε. Απηή είλαη
κηα δηαδηθαζία πνπ ζα έπξεπε λα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο σο «κνρινχο» ηα κεζαία
ζηειέρε, δειαδή ηνπο πξντζηάκελνπο κνλάδσλ θαη ηκεκάησλ. Όπσο θάλεθε ζηελ
έξεπλά καο, νη πξντζηάκελνη ηνπ νξγαληζκνχ δε δηαδξακαηίδνπλ ηέηνην ξφιν, θαζψο δε
ζπδεηνχλ κε ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπο, νχηε ην ηη ρξεηάδνληαη απφ πιεπξάο εθπαίδεπζεο,
νχηε ην ηη αλακέλεηαη λα ζπκβεί κεηά απφ κηα εθπαηδεπηηθή δξάζε θαη πψο ζα
επεξεάζεη ηελ εξγαζία ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, ε έξεπλα έδεημε φηη ηα κεζαία ζηειέρε δελ ελζαξξχλνπλ ηνπο
εξγαδφκελνπο λα εθπαηδεχνληαη, φπσο δε ιεηηνπξγνχλ ηα ίδηα σο εθπαηδεπηέο ζην
αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο. Ζ απνπζία ζηήξημεο ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηα κεζαία
ζηειέρε κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, αθνχ επηζηξέθνληαο νη εξγαδφκελνη απφ
κηα εθπαηδεπηηθή δξάζε ζπρλά δε βξίζθνπλ εχθνξν έδαθνο γηα ηελ εθαξκνγή θαη
θαιιηέξγεηα ησλ φζσλ έκαζαλ.
Όζν αθνξά ηηο κνξθέο εθπαίδεπζεο, ε έξεπλα ησλ Huque θαη Vyas (2008)
ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ αλάινγα κε ην επίπεδν
ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Οη απαληήζεηο ηεο δηθήο καο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ επηζπκεηή
δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δείρλνπλ φηη θάπνηνη εξγαδφκελνη
ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν εθπαίδεπζεο γηα λ’ απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο
δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, ελψ θάπνηνη άιινη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηα επηζπκεηά
επίπεδα γλψζεο ζε ιηγφηεξν ρξφλν. Ο δηαρσξηζκφο θαηά ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο
βνεζά ζηελ επηινγή θαη ηεο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ εθπαίδεπζεο. Καζψο ε θιαζηθή
κέζνδνο ησλ δηαιέμεσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί βαξεηή απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο,
ζχκθσλα κε ηνπο Huque θαη Vyas, ε πξνηίκεζή ηνπο ζηξέθεηαη ζε πην πξαθηηθέο
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κεζφδνπο, φπσο ε εξγαζία ζε νκάδεο θαη ε ζπδήηεζε. Δθηφο απηνχ, είλαη ινγηθφ φηη
απαηηείηαη άιινπ είδνπο εθπαίδεπζε γηα ηα ζηειέρε γξακκήο, άιινπ είδνπο γηα ηα
κεζαία θαη άιινπ είδνπο γηα ηα αλψηεξα ζηειέρε, αλάινγα κε ην πνηεο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο επηρεηξείηαη λα θαιιηεξγεζνχλ. Όζν πην νκνηφκνξθν είλαη ην ζχλνιν ησλ
εθπαηδεπφκελσλ απφ πιεπξάο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ, ηφζν πην
εζηηαζκέλε θαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ είλαη ε εθπαίδεπζή ηνπ, σο πξνο ην
ζέκα, ηα κέζα θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
Μηα βαζηθή δηαθνξά κε ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη φηη ζηνλ νξγαληζκφ πνπ
εμεηάδεηαη εδψ δηελεξγνχληαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαηά βάζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηφο ηνπ. Γελ ππάξρεη δειαδή ζεκαηηθή πνηθηιία ή δηαρσξηζκφο
αλά επίπεδν ππαιιήισλ. ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ νξγαλψλεη ην ΗΝ.ΔΠ., νη
νπνίεο είλαη γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο θη φρη εζηηαζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ, παξαηεξείηαη φ,ηη θαη ζηελ έξεπλα ηεο Ondari-Okemwa
(2000), ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη επηιέγνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ φζνη έρνπλ θαιέο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο άκεζα πξντζηάκελνπο, ψζηε λα ιάβνπλ ηελ άδεηα θαη
ηελ έγθξηζή ηνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ήδε έρεη αλαθεξζεί φηη
νη πξντζηάκελνη ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εμεηάδεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, απνζαξξχλνπλ ή
θαη εκπνδίδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα,
εηδηθά φηαλ δελ αθνξνχλ άκεζα ην αληηθείκελφ ηνπο, απφ θφβν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
ζα δεκηνπξγήζεη ε απνπζία ηνπο.
ε κία άιιε έξεπλα πνπ έγηλε ζηηο κεγάιεο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο (Jacobson et al., 2002) αλαθέξεηαη φηη ε
εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απνηειεί ζπλερή πξαθηηθή θαη πεξηιακβάλεη
βαζηθή εθπαίδεπζε θαη εθπαίδεπζε ζε δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο. Γελ ππάξρεη κφλν έλαο
θνξέαο, αιιά πνιινί θαη άξα ππάξρεη επξχηεηα επηινγψλ ζε εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ νπνίσλ παξέρνληαη θίλεηξα, ηφζν
ρξεκαηηθά φζν θαη κε ρξεκαηηθά. Δπίζεο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί θίλεηξα θαη γηα ηελ
νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ κε επηηπρία, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη επηπιένλ ψζεζε
ηνπ δπλακηθνχ ησλ πεξηθεξεηψλ γηα ζπλερή θαηάξηηζε. Ζ δηθή καο έξεπλα έδεημε φηη ε
εθπαίδεπζε δελ είλαη ζπλερήο, νχηε ζπζηεκαηηθή θη φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα
επηινγήο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ
ππαιιήισλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνχλ κε ηηο νξγαλσζηαθέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.
Δπίζεο, ε έξεπλα ησλ Jacobson et al. (2002) έδεημε φηη νη δηνηθεηηθέο
πεξηθέξεηεο πνπ θαιχπηνπλ ζέζεηο επζχλεο κε άηνκα πνπ αλειίρζεθαλ κέζα ζηνλ ίδην
ηνλ νξγαληζκφ είλαη πηζαλφηεξν λα εζηηάζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ζηε
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γεληθή επηκφξθσζε θη φρη ζηε δηνηθεηηθή, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνπλ ηηο δεμηφηεηεο
πνπ ζ’ απνθηήζνπλ κέζα απ’ απηά ζηηο ζέζεηο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ζην κέιινλ, σο
κεζαία θαη αλψηεξα ζηειέρε. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ρηίδνπλ έλα κνλνπάηη θαξηέξαο ζηνλ
νξγαληζκφ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο γηα φζνπο εξγαδφκελνπο ελδηαθέξνληαη λα
αλειηρζνχλ. Δλ αληηζέζεη, ζηε δηθή καο έξεπλα νη απαληήζεηο δείρλνπλ φηη ζηνλ
νξγαληζκφ δελ παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ε γλψζε ή νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά ν
εξγαδφκελνο κέζα απφ ηελ ππεξεζηαθή ηνπ εθπαίδεπζε, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ
έλλνηα ηεο θαξηέξαο. Σα θξηηήξηα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά, παξφηη πξφζθαηα
ζεζπίζηεθε έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ πξναγσγήο ζην ειιεληθφ δεκφζην, πεξηζζφηεξν
αμηνθξαηηθφ, ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε θαη ζηνηρεία εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο.
πγθξίλνληαο, ηέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο κε απηά ησλ Raboca θαη
Solomon (2010), ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο Ρνπκαλίαο, δηαπηζηψλεηαη ζχγθιηζε φζν
αθνξά ζηελ άπνςε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ χπαξμε αλάγθεο γηα ππεξεζηαθή
εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηά ηνπο. Όπσο δηαπηζηψλεηαη,
ζχκθσλα θαη κε ηηο απαληήζεηο ηεο δηθήο καο έξεπλαο, νη ππάιιεινη ζηε Ρνπκαλία
παξφηη ζεσξνχλ φηη ε εηήζηα αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπο απνηειεί θχξην κέζν
δηεξεχλεζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, αμηνινγνχλ αξλεηηθά ην θαηά πφζν επηηπγράλεη
απηή ηελ απνζηνιή. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη, αληίζεηα κε ηνλ νξγαληζκφ πνπ
εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, ν Ρνπκαληθφο δεκφζηνο ηνκέαο ρξεζηκνπνηεί, έζησ
θαη ζε κηθξή έθηαζε, πεξηνδηθά ηεζη αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ ησλ ππαιιήισλ,
έξεπλεο κε εξσηεκαηνιφγηα ή ζπλεληεχμεηο θαη άκεζεο ή έκκεζεο, επίζεκεο θαη
αλεπίζεκεο ζπδεηήζεηο ησλ πξντζηακέλσλ κε ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπο πάλσ ζην
δήηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Δπίζεο, ε αλάιπζε ησλ παξαπφλσλ θαη ησλ
παξαηεξήζεσλ ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ θνηλνχ θαη ησλ ίδησλ ησλ ππαιιήισλ
θαηαηάζζεηαη ςειά ζηηο πξνηάζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ πξνβιήκαηα
πνπ είλαη δπλαηφ λα ιπζνχλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο.
Κιείλνληαο ηε ζχγθξηζε, ζην δήηεκα ηεο κνξθήο ηεο εθπαίδεπζεο θαη νη δχν
έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα πξαθηηθή εθπαίδεπζε θαη
ιηγφηεξν γηα ζεσξεηηθή φπσο είλαη απηή ηε ζηηγκή. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα,
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ, ζα έπξεπε λα βαζίδνληαη ζε κειέηεο
πεξηπηψζεσλ θαη παξαδείγκαηα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, πάλσ ζηα
νπνία νη εθπαηδεπφκελνη ζα εξγάδνληαη ζε νκάδεο αλαπηχζζνληαο ηελ νκαδηθή
εξγαζία, ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε ζέκαηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα ηε
ζεσξεηηθή ηνπο γλψζε, ζπδεηψληαο κε ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο θαη αλαιχνληαο ηηο
πηζαλέο εθδνρέο ξεαιηζηηθψλ ζελαξίσλ.
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7. ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΤ ΔΞΔΣΑΕΔΣΑΗ
πλδπάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε ηελ αξρηθή αλάιπζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ
ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ πξνηάζεηο γηα θάζε ηκήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο μερσξηζηά. Σν πξψην ηκήκα αθνξά ζηελ νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δξάζεσλ, ην δεχηεξν ζηελ πινπνίεζή ηνπο θαη ην ηξίην ζηε δηαηήξεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο ηνπ νξγαληζκνχ.
Πξηλ φκσο εζηηάζεη θαλείο ζηα ηξία απηά επίπεδα, είλαη απαξαίηεην λα
δηαζθαιηζηεί ην ππφβαζξφ ηνπο. Αξρηθά, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα γίλεη γλσζηφ θαη
μεθάζαξν ην φξακα θαη ε απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ, νη ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη επηιέμεη
γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ηα κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα ην ζθνπφ
απηφ. Δθφζνλ ζπκβεί απηφ, ζα κπνξέζεη λα γίλεη αληηιεπηή απφ φινπο ηνπο
εξγαδνκέλνπο ηνπ ε επηδησθφκελε πνξεία θαη ν ξφινο ηνπ θαζελφο ζ’ απηήλ.
Οπνηαδήπνηε δηεξγαζία κεηά απ’ απηφ ζα δηέπεηαη απφ κηα θνηλή ινγηθή ζ’ φινλ ηνλ
νξγαληζκφ θη απφ κηα ζπλέπεηα κεηαμχ ιφγσλ θαη έξγσλ. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Pfeffer
(1998), «νη νξγαλσζηαθέο δηεπζεηήζεηο πνπ έρνπλ εζσηεξηθή ινγηθή θαη ζπλέπεηα
εγγπψληαη ζπλερή επίπεδα απνδνηηθφηεηαο αλεμάξηεηα απ’ ην πνηνο δηνηθεί θαη πνηεο
είλαη νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο». Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα δηεπθνιχλεηαη ε ξνή ηεο
πιεξνθνξίαο, λα εηζαθνχνληαη νη ηδέεο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα δηαζθαιίδεηαη ε
ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο, λα ππάξρεη ζπκκεηνρή ησλ
κεζαίσλ ζηειερψλ ζηε ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ νξγαληζκνχ θαη
λα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο πνιίηεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
νξγαληζκνχ.
Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Armstrong θαη Foley (2003), γηα λα γίλεη ν δεκφζηνο
νξγαληζκφο έλαο «νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη», είλαη απαξαίηεην «λα έρεη ηα θαηάιιεια
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο φξακα, αμίεο, παξαδνρέο θαη απνδεθηέο θαη επηζπκεηέο
ζπκπεξηθνξέο, πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ην πεξηβάιινλ κάζεζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη
δηαδηθαζίεο πξνψζεζεο ηεο αηνκηθήο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο, αλαγλσξίδνληαο ηηο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη αθφκε, ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ
ρξεηάδνληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
εθπαίδεπζεο θαη εθαξκνγήο ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο».
Οη πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη
αξρηθά κε θξηηήξην ηηο ηξεηο θάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο - πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή θαη

44

ππνζηήξημε - θαη ζηε ζπλέρεηα κε θξηηήξην ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζπλδπαζκφ
κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε επηπέδνπ ηεξαξρίαο μερσξηζηά.
Α) ΠΡΟΣΑΔΗ ΑΝΑ ΣΑΓΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ην επίπεδν ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ
πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ:
1.

Γξαπηή πεξηγξαθή θαζεθφλησλ γηα θάζε ζέζε μερσξηζηά, ψζηε λα είλαη
ζαθέο, ζε νπνηνλδήπνηε θαηαιακβάλεη ηε ζέζε, ην εχξνο ηνπ
αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο θαη ην ηη απαηηεί απηή, ζε γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο

2.

πλεξγαζία κε ην ΗΝ.ΔΠ. γηα εηήζηα δηεμαγσγή έξεπλαο εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ ζε θάζε επίπεδν ηεξαξρίαο ηνπ νξγαληζκνχ, κε ζθνπφ ηελ
αλάιπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θπξηφηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ ηηο
ραξαθηεξίδνπλ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπφκελνπ

3.

Αιιαγή ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ρξήζε εξγαιείσλ
πνπ κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ζα ηξνθνδνηνχλ ηε δηνίθεζε κε
πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ

4.

Πιεξνθνξηαθή

ζχλδεζε

κεηαμχ

Γηεπζχλζεσλ

Πξνζσπηθνχ

θαη

Δθπαίδεπζεο, ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπ
πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο
5.

ρεδηαζκφο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηξφπν πνπ λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί
ζηελ πξάμε

6.

Γεκηνπξγία εληχπνπ αλαθνξψλ πξνβιεκάησλ θαη παξαπφλσλ ηνπ
ζπλαιιαζζφκελνπ

θνηλνχ

θαη

αμηνπνίεζε

ησλ

ζπιιεγφκελσλ

πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ
πξνζσπηθνχ
7.

Γεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ θαη εθαξκνγή ησλ
γλψζεψλ ηνπο ζηελ πξάμε, κε ηήξεζε αμηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ

8.

πιινγή πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ Ζelp Desk πάλσ ζηα θχξηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππάιιεινη θαη ζηα θελά γλψζεσλ
πνπ ππάξρνπλ
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9.

Δλζάξξπλζε ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, κέζσ ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ
θιίκαηνο θαη ησλ πξαθηηθψλ δηνίθεζεο (επηινγή, αληακνηβή, εθπαίδεπζε
ζε δεμηφηεηεο θ.α.)

10. Καζηέξσζε

ηαθηηθψλ

ζπδεηήζεσλ

ησλ

πξντζηακέλσλ

κε

ηνπο

πθηζηάκελνχο ηνπο κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ
ηνπο
11. Δθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ, νη νπνίνη πηζαλφλ λα κελ είλαη ζε επαθή
κε ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κηθξέο κνλάδεο
ηνπ νξγαληζκνχ
ην επίπεδν ηεο πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ:
1.

Γεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα αλψηεξα, γηα κεζαία θαη
γηα θαηψηεξα ζηειέρε, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε νκάδαο

2.

Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζε εηήζηα βάζε γηα θάζε ηκήκα μερσξηζηά
θαη κε ζέκαηα ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη ζπλζήθεο.

3.

Άκεζε αληαπφθξηζε ζε κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ
νξγαληζκνχ, κε ηελ πινπνίεζε έθηαθησλ ζεκηλαξίσλ πάλσ ζ’ απηέο

4.

Γεκηνπξγία νκάδσλ εθπαηδεπηψλ πνπ λα επηζθέπηνληαη ηηο κνλάδεο ηνπ
νξγαληζκνχ πεξηνδηθά, κε εμεηδίθεπζε αληηθεηκέλνπ γηα ηνλ θάζε
εθπαηδεπηή (on the job training)

5.

ηξαηνιφγεζε ζπληαμηνχρσλ ηεο ππεξεζίαο σο εθπαηδεπηψλ θαη
δεκηνπξγία ζπλαληήζεσλ δηήγεζεο ηζηνξηψλ (story telling), κε ζθνπφ
ηελ εχξεζε ηξφπσλ επίιπζεο θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ

6.

Απαιιαγή παιηψλ θαη έκπεηξσλ ππαιιήισλ (Guru) απφ ηα θαζεκεξηλά
ηνπο θαζήθνληα θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζέζε κέληνξα ζην γλσζηηθφ
ηνπο αληηθείκελν, αλαζέηνληάο ηνπο ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ λέσλ
ππαιιήισλ, κε ζθνπφ ηε ζπλερή εθπαίδεπζή ηνπο (coaching and
mentoring) είηε εμ’ απνζηάζεσο, είηε κε θπζηθή παξνπζία.

7.

Γεκηνπξγία ηνπηθψλ «εξγαζηεξίσλ» (workshops) εθπαίδεπζεο ζε
νκάδεο, κε πξαθηηθέο αζθήζεηο αληηκεηψπηζεο ζπρλψλ πξνβιεκάησλ

8.

Γεκηνπξγία εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (intranet) κε νδεγίεο ηήξεζεο
δηαδηθαζηψλ βήκα – βήκα, ψζηε λα ππάξμεη νκνηνκνξθία ζηελ
αληηκεηψπηζε ίδησλ ζεκάησλ απφ δηαθνξεηηθέο κνλάδεο

9.

Δθπαίδεπζε φισλ ησλ ππαιιήισλ, θαη ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ, ζηε γεληθή
ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, θπξίσο ηνπο πξψηνπο κήλεο κεηά ηελ
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αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ηνπο, ψζηε λα απνθηνχλ κηα εηθφλα ηνπ
νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη
10. Πξνζεθηηθή θαη αμηνθξαηηθή επηινγή πξντζηακέλσλ, ψζηε λα είλαη ζε
ζέζε, ηφζν γλσζηηθά, φζν θαη εκπεηξηθά, λα παίδνπλ ην ξφιν ηνπ
εθπαηδεπηή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο δνπιεηάο
11. Δπηινγή ηεο κεζαίαο δηάξθεηαο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο, σο ηελ πην
απνηειεζκαηηθή κνξθή πξνγξάκκαηνο, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ
θαη πξνζσπηθνχ, εζηηαζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα θάζε θνξά
Σέινο, ζην επίπεδν ηεο δηαηήξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ
θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο γλψζεο πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ:
1. Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο ζε εχρξεζηα κέζα (ειεθηξνληθά ή άιια)
αλά αληηθείκελν θαη ηκήκα
2. Γεκηνπξγία εγρεηξηδίνπ γηα θάζε ηκήκα, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζήο ηνπ,
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αιιαγέο
3. Γεκηνπξγία

ζπζηεκάησλ

κέηξεζεο

ηεο

απνδνηηθφηεηαο

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη δηφξζσζεο ησλ ειιείςεσλ πνπ ηπρφλ
ππάξρνπλ ζ’ απηά
4. Γεκηνπξγία forum ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ γηα ζπδεηήζεηο
κεηαμχ ππαιιήισλ, ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δξάζεσλ, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο απνξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ρψξν
εξγαζίαο θαη κε επίζεκεο παξεκβάζεηο απφ ηε Γηνίθεζε
5. Πεξηνδηθέο ζπλαληήζεηο ππαιιήισλ ηνπηθά θαη παλειιαδηθά ζε cafés
αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, κε brainstorming, νκάδεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ
θαη δεκηνπξγίαο πξνηάζεσλ
6. Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ help desk, ψζηε λα είλαη επθνιφηεξε ε
πξφζβαζε ζε απαληήζεηο ζπρλψλ πξνβιεκάησλ θαη απνξηψλ, ρσξίο
ράζηκν ρξφλνπ ζηελ πξνζπάζεηα ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο
7. πλερήο ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ εθπαίδεπζεο κε ηελ δεκηνπξγία
ηνπηθψλ θέληξσλ αλαθνξάο πξνβιεκάησλ, αμηνπνηψληαο πξψελ θαη λπλ
ππαιιήινπο κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο.
8. Γεκηνπξγία αληαπνδνηηθψλ παξνρψλ γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ
εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθά ηε γλψζε πνπ απνθηνχλ, κέζσ ησλ
πξνγξακκάησλ
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9. Καιιηέξγεηα θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, κε ηελ
εθαξκνγή αμηνθξαηηθψλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ησλ ππαιιήισλ,
δεκηνπξγψληαο θνηλφ αίζζεκα δηθαηνζχλεο θαη θίλεηξα γηα νκαδηθή
εξγαζία

Β) ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΩΝ ΜΔΑΗΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ
ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
νξγαληζκνχ είλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί ε απαξαίηεηε βαξχηεηα ζην ξφιν ησλ κεζαίσλ
ζηειερψλ θαη ζην δηαρσξηζκφ ηνπ είδνπο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ απαηηεί ην θάζε επίπεδν
ηεξαξρίαο ηνπ. Πάλσ ζ’ απηή ηε βάζε αθνινπζνχλ πξνηάζεηο εθπαίδεπζεο γηα ηα
κεζαία ζηειέρε, δειαδή ηνπο πξντζηάκελνπο κνλάδσλ θαη ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ,
αξρηθά φζνλ αθνξά ζην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα φζνλ
αθνξά ζηηο κεζφδνπο.
Α) Χρ ππορ ηο ανηικείμενο:

1.

Δθπαίδεπζε ζηε ζηξαηεγηθή θαη ζηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηνπ
νξγαληζκνχ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ηα κεζαία ζηειέρε λα κεηαθέξνπλ ηε
γλψζε απηή ζηνπο πθηζηάκελνχο ηνπο

2.

Δθπαίδεπζε ησλ κεζαίσλ ζηειερψλ γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζε φια
ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε νινθιεξσκέλεο
γλψζεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε
έλα απφ ηα ηκήκαηα θαη ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη λα ππάξρεη
κεηαμχ ηνπο

3.

Δθπαίδεπζε ησλ πξντζηακέλσλ πξηλ ηελ θάζε εθπαίδεπζε ή ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε ζθνπφ λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο ππαιιήινπο γηα
ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ πξάμε, κέζσ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ

4.

Δθπαίδεπζε

θαη

ελεκέξσζε

ησλ

πξντζηακέλσλ

πάλσ

ζηελ

αλαγθαηφηεηα, ζηνπο ηξφπνπο θαη ζηα κέζα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ,
κέζσ ζπδεηήζεσλ, γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηα θελά γλψζεο
ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ πεξί
ζεκάησλ θαη ηξφπσλ εθπαίδεπζεο
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5.

Δπηινγή ζεκάησλ εθπαίδεπζεο πάλσ ζηε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ
νξγαληζκνχ θαη ησλ πξντζηακέλσλ

6.

Δθπαίδεπζε ησλ πξντζηακέλσλ ζηελ αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ, ψζηε λα
κεησζεί ζην ειάρηζην ε επηξξνή ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ

Β) Χρ ππορ ηιρ μεθόδοςρ:
1. Αμηνιφγεζε ησλ πξντζηακέλσλ ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο, κε ηε κνξθή ηεο
απηναμηνιφγεζεο, φζν θη απφ ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπο, ψζηε λα είλαη
ζθαηξηθή θαη φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθφηεξε, εληνπίδνληαο αδπλακίεο
ζηε δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ
2. Γεκηνπξγία αηζζήκαηνο ζπκκεηνρήο ησλ κεζαίσλ ζηειερψλ ζηε
δηνίθεζε

ηνπ

νξγαληζκνχ,

φρη

κφλν

κε

εθρψξεζε

ηππηθψλ

αξκνδηνηήησλ, αιιά νπζηαζηηθψλ
3. Καζνξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπο
4. Πεξηνδηθά

ηεζη

αμηνιφγεζεο

γλψζεσλ

θαη

δεμηνηήησλ

ησλ

πξντζηακέλσλ
5. Γεκηνπξγία πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο
αλάπηπμεο

δηνηθεηηθψλ

δεμηνηήησλ

(ππνθίλεζε,

αμηνιφγεζε,

ελζάξξπλζε νκαδηθήο εξγαζίαο, ζπληνληζκφο νκάδσλ)
6. Δθπαίδεπζε κε ηε κέζνδν ησλ παηρληδηψλ ξφισλ (role playing), κε
ζθνπφ ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ

Γ) ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΒΑΖ
Α) Χρ ππορ ηο ανηικείμενο:
1. Δθπαίδεπζε ζηε ζηξαηεγηθή θαη ζηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηνπ
νξγαληζκνχ θαη έληαμε ησλ θαηψηαησλ ζηειερψλ ζην αλαπηπμηαθφ ηνπ
πιάλν
2. Δθπαίδεπζε ζηε «δηάιεθην» ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ νξνινγία, γηα λα
ππάξρεη θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο
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3. Αλάπηπμε αηζζήκαηνο ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζην ζχλνιν ηνπ
νξγαληζκνχ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνξείαο ηνπ, κέζα απφ εθπαίδεπζε
4. Γηαξθήο θαη ζπλερήο εθπαίδεπζε ζηε λνκνζεζία, αλά ηκήκα
5. Δθπαίδεπζε ζηνπο ηξφπνπο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη επίιπζεο δηαθνξψλ
6. Δθπαίδεπζε ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο
ζπλαδέιθνπο θαη ζε κηα θνηλή εζηθή
7. Δθπαίδεπζε ζε ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ
κε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο πειάηεο
8. Δθπαίδεπζε ζε λέεο ηερλνινγίεο, φπσο ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία,
ρξήζε δηαδηθηχνπ, ρεηξηζκφ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ

Β) Χρ ππορ ηιρ μεθόδοςρ:

1.

Πεξηνδηθέο αλαθνξέο ππαιιήισλ πξνο πξντζηάκελνπο ή θαη πξνο ηε
Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα πξνβιήκαηα θαη παξάπνλα

2.

Καζηέξσζε πεξηνδηθψλ εξεπλψλ κε εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο

3.

Πεξηνδηθά ηεζη γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ

4.

Γηαρσξηζκφο ππαιιήισλ αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη
ηθαλφηεηέο ηνπο θαη πξαγκαηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα
θάζε νκάδα

5.

Δλζάξξπλζε εθπαίδεπζεο απφ ηνπο πξντζηάκελνπο πξνο ηνπο
ππαιιήινπο

6.

Δθπαίδεπζε ζηελ πξάμε κεηά ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, κε ζθνπφ
ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε, πξνθεηκέλνπ λα
ακβιπλζεί ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ηξφπνπ εξγαζίαο

7.

Κίλεηξα γηα παξαθνινχζεζε θαη επηηπρή νινθιήξσζε εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ δηαθφξσλ θνξέσλ, εθηφο νξγαληζκνχ θαη ΗΝ.ΔΠ.,
ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο

8.

Δθαξκνγή ηαθηηθήο απηναμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ
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8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νξίδεηαη απφ ηνπο Buckley θαη Caple (1992) σο ε
νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζεο ή αλάπηπμεο ηεο γλψζεο, ησλ
δεμηνηήησλ ή ησλ ζηάζεσλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο κάζεζεο, κε ζθνπφ ηελ
απνηειεζκαηηθή απφδνζε ζε θάπνηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Ζ παξνχζα έξεπλα έδεημε
πσο ππάξρεη έληνλε επηζπκία απφ κέξνπο ησλ αηφκσλ, γηα επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε,
φρη κφλν ζην αληηθείκελφ ηνπο, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηε θηινζνθία, ηε ζηξαηεγηθή θαη
ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο, έδεημε φηη νη ππάιιεινη δελ είλαη
ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ θαη, παξφηη εθηηκνχλ ζεηηθά ηηο
φπνηεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο εθαξκφδνληαη, ππνγξακκίδνπλ ηελ έιιεηςε νξγάλσζεο
θαη ζπρλφηεηαο ζηα πξνγξάκκαηα, ακεζφηεηαο αληίδξαζεο ζηηο αιιαγέο θαη
ελζάξξπλζεο θαη ππνθίλεζεο απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπο θη απφ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο
ηνπ νξγαληζκνχ.
Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Santos θαη Stuart (2003), «ε νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα
είλαη πην απνηειεζκαηηθή, αλ εζηηαζηεί ζηε δηαζθάιηζε ηνπ φηη ην εξγαζηαθφ θιίκα θαη
νη πξαθηηθέο ηεο δηνίθεζεο ελζαξξχλνπλ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, αθνχ ε αιιαγή ζηε
ζπκπεξηθνξά, κεηά ηελ εθπαίδεπζε, είλαη πηζαλή φηαλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δηνίθεζε
θαη εθφζνλ νη εθπαηδεπφκελνη αληακείβνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηνπο
δεμηνηήησλ».
πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ζα έιεγε θαλείο φηη ν νξγαληζκφο πνπ εμεηάδεηαη εδψ
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη, πξνθεηκέλνπ
λα θαιιηεξγήζεη ην θαηάιιειν εξγαζηαθφ θιίκα, λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο, λα
πξνζαξκνζηεί ζηηο ζπλζήθεο θαη λα νξγαλψζεη ηελ πνξεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
νξγαλσζηαθψλ ηνπ δξάζεσλ, κε ηξφπν πνπ λα κπνξέζεη λ’ αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο
ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ πειαηψλ ηνπ. Ζ έξεπλα δείρλεη φηη ν νξγαληζκφο έρεη
ηε δπλακηθή θαη ηα κέζα γηα λα αλαπηπρζεί απνηειεζκαηηθά.
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Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε δηεξεχλεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία,

γηαηί

δηαγηγλψζθεη

πξνβιήκαηα

απφδνζεο

θαη

ζπκβάιιεη

ζηελ

απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαίδεπζε. Ηδηαίηεξα νη δεκφζηνη νξγαληζκνί, ιφγσ ηνπ ξφινπ
θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπο, ρξεηάδνληαη ζπζηήκαηα δηαξθνχο θαη νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο
ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθνί. Γηα λα αλαπηπρζεί
φκσο ε εθπαίδεπζε ζην δεκφζην ηνκέα, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζπζηήκαηα
κέηξεζεο, θαζψο φπσο ζεκεηψλνπλ νη Εέπνπ θαη σηεξάθνπ (2003), «δε κπνξείο λα
δηνηθήζεηο φ,ηη δε κπνξείο λα κεηξήζεηο».
Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, αλαδχεηαη ε αλάγθε γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο
ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, κε βάζε ηελ απφδνζε θαη ηε κέηξεζε απνηειεζκάησλ.
Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη
απαξαίηεην λα ππάξρνπλ μεθάζαξνη ζηφρνη θαη ζηξαηεγηθέο επίηεπμήο ηνπο, νη νπνίνη
ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηνί ζηνπο εξγαδφκελνπο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θχζε ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ απαηηεί εθπαίδεπζε
ζε κηα θνηλή εζηθή, ψζηε ηα άηνκα πνπ ηνπο απαξηίδνπλ λα απνηεινχλ πξφηππα
θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Ο ξφινο ησλ κεζαίσλ ζηειερψλ ζ’ απηφ ην δήηεκα θαζψο
θαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, αιιά ζηνλ
ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα ηα κεζαία ζηειέρε δελ αμηνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά ζηε
δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο θαη εθαξκνγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ.
Οη ειιεληθνί δεκφζηνη νξγαληζκνί δείρλνπλ λα κελ εθηηκνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα
θαη ηε ζσζηή ηνπ εθπαίδεπζε ζην βαζκφ πνπ ζα έπξεπε, γηα ηελ αχμεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηε βηβιηνγξαθία, επηβεβαηψλεηαη ε
βαζηθή ππφζεζε πνπ δηαηππψζεθε ζηελ αξρή. Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ
ππαιιήισλ ησλ ειιεληθψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ δε δηεξεπλψληαη ζπζηεκαηηθά θαη
δελ ηθαλνπνηνχληαη κε ηξφπν πνπ λα απνηειεί εθαιηήξην αχμεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο.
Ζ αλάγθε γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη γηα
αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ αλαδχεηαη μεθάζαξα κέζα απφ ηηο γλψκεο ησλ
ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζ’ απηνχο. ε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ
μεθάζαξνη ζηφρνη, λα εθαξκνζηεί κηα θνηλή εζηθή θαη λα επηιερζνχλ κέζνδνη
αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί
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έλα πςειφ επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ έξεπλά καο απνδεηθλχεη φηη νη γλψκεο, νη
πξνηάζεηο θαη νη παξαηεξήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαη πξέπεη λα
ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε, πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηνχλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ
ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα θαη λα πξνζθέξνπλ πνηφηεηα, ηφζν ζηνπο εμσηεξηθνχο, φζν
θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο πειάηεο ηνπ.
Κιείλνληαο, ζα πξφηεηλε θαλείο ηελ πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε
δηεμαγσγή έξεπλαο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα, κε ηε ζπκκεηνρή αηφκσλ απφ ηα αλψηαηα
ζηξψκαηα ηεο ηεξαξρίαο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νξζφηεηα ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ
ζπκπεξαζκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηεο έξεπλαο
ζε ζρέζε κε ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ηεο γλψζεο ζηνλ
νξγαληζκφ, δεδνκέλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ δηέπνπλ απηή ηε ζηηγκή ηε ρψξα.

53

10. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
Armstrong, M., 1999. A Handbook of Human Resource Management Practice, London:
Kogan Page, 10th Edition
Armstrong, A., Foley, P. 2003. Foundations for a learning organization: organization
learning mechanisms. The learning organization. Vol. 10, Iss. 2; pp 74-82
Baroukh, Ν. and Kleiner, Β., (2002). “Recruitment and Training of Public Servants”,
Management Research News, Vol. 25, No 3, pp. 28-42
Box, R. (1999). “Running Government Like a Business: Implications for Public
Administration Theory and Practice”, American Review of Public Administration
Vol 29, No 1, pp. 19-43
Buckley, R. and Caple, J. (1992), The Theory and Practice of Training, Kogan Page,
London
Dalamagas, B. (2000). “Public Sector and Economic Growth: the Greek Experience”,
Applied Economics, Vol. 32, No 3, pp. 277-288
Denhardt, R. and Denhardt, J. (2000). “The New Public Service: Serving rather than
Steering”, Public Administration Review, Vol. 60 No. 6, pp. 549-559
Doura, B. A., (1991). “Assessment of Training Needs within the Context of
Administrative Reform in Jordan, International Journal of Public Sector
Management, Vol. 4, No. 4, pp. 45-57
Hall, J. (2007). “Implications of Success and Persistence for Public Sector
Performance”, Public Organization Review, Vol. 7, Issue 3, pp. 281-297
Huque, A.S. and Vyas, L., (2008). “Expectations and Performance: Assessment of
Public Service Training in Hong Kong”, International Journal of Human
Resource Management, Vol. 19, No 1, pp. 188-204
Jacobson, W., Rubin, V.E. and Selden, S., (2002). “Examining Training in Large
Municipalities: Linking Individual and Organizational Training Needs”, Public
Personnel Management, Vol. 31, No 4, pp. 485-506
Kufidou, S., Petridou, E. and Mihail, D., (1997). “Upgrading managerial work in the
Greek civil service”, International Journal of Public Sector Management, Vol. 10
No. 4, pp. 244-53
Loukis, Δ. and Spinellis, D., (2001). “Information systems security in the Greek public
sector”, Information Management & Computer Security, Vol. 9 Issue 1, pp.21 - 31
Meister, J.C., (2005). “Learning that leads to high performance, “Chief Learning
Officer”, January 2005: 58
Pfeffer, J., 1998. The Human Equation: Building Profits by Putting People First,
Boston: HBS Press
54

Raboca Horia, Solomon Adina, "Exploratory analysis of the training needs in public institutions
of the north-west region of Romania", A 18- cea Annual International Conference
NISPACee "Public Administration in Times of Crisis", Warsaw, Poland - 2010

Sadler-Smith, E., 2006. Learning and development for Managers: Perspectives from
Reasearch and Practice, Oxford: Blackwell Publishing Ltd
Santos, A., Stuart, M., 2003. Employee perceptions and their influence on training
effectiveness. Human Resource Management Journal. Vol. 13, Iss. 1; pp. 27
Zambetakis, L. and Moustakis, V., (2007). “Entrepreneurial behaviour in the Greek
public sector”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research,
Vol. 13, No. 1, pp. 19-38
Zeppou, M. and Sotirakou, T., (2003). “The STAIR model: a comprehensive approach
for managing and measuring government performance in the postmodern era”,
International Journal of Public Sector Management, Vol. 16, No. 4, pp. 320-32
Zeppou, M. and Sotirakou, T., (2005). “How to Align Greek Civil Service with
European Union Public Sector Management Policies”, International Journal of
Public Sector Management, Vol.18, pp. 54–82
Valle, M., (1999). “Crisis, culture and charisma: The New Leader’s Work in Public
Organizations”, Public Personnel Management, Vol. 28, No 2, pp. 245-257

55

11.ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ
ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ

56

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ – ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
ΑΝΑΓΚΧΝ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΩΣΩΜΔΝΟΤ:
ΑΝΣΡΑ



ΖΛΗΚΗΑ

…………….

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΓΤΝΑΗΚΑ

 ΤΔ



(εκεηψζηε κε Υ)

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

……………………..

 ΓΔ

 ΠΔ

 ΣΔ

ΣΜΖΜΑ ΠΟΤ ΤΠΖΡΔΣΔΗΣΔ …………………………………………………………………
1. αο είλαη μεθάζαξν ην έξγν πνπ πξέπεη λα επηηειεζηεί απφ ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεηε;
 ΝΑΗ  ΟΥΗ Γηαηί;………………………………………………………………………
2. Θεσξείηε φηη ε εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεηε απφ ηελ Τπεξεζία είλαη επαξθήο γηα λα
επηηειέζεηε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ζαο;
 ΝΑΗ
 ΟΥΗ
Γηαηί;……………………………………………………………………………………………
3. ε πφζα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα έρεηε ζπκκεηάζρεη σο ηψξα (πεξίπνπ); ……………
4. Οη γλψζεηο πνπ απνθηήζαηε απφ απηά, ζαο ρξεζίκεπζαλ ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηεο ζέζεο ζαο;
 ΚΑΘΟΛΟΤ
 ΛΗΓΟ
 ΑΡΚΔΣΑ
 ΠΟΛΤ
5. Πξηλ πφζν θαηξφ εθπαηδεπηήθαηε ηειεπηαία θνξά; ………………………………………
6. Οη γλψζεηο πνπ απνθηήζαηε απφ ηελ ηειεπηαία ζαο εθπαίδεπζε, ζαο ρξεζίκεπζαλ ζηελ
επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο ζαο;  ΚΑΘΟΛΟΤ  ΛΗΓΟ  ΑΡΚΔΣΑ  ΠΟΛΤ
7. Έρεηε επθαηξίεο ζηε δνπιεηά ζαο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ
απνθηήζαηε ζε έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα;
 ΝΑΗ
 ΟΥΗ
8. Αμηνινγείζηε πάλσ ζηε κάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ελφο πξνγξάκκαηνο;
 ΝΑΗ
 ΟΥΗ
9. Διέγρεζηε γηα ην αλ ρξεζηκνπνηείηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο εξγαζία απηά πνπ κάζαηε ζ’
έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα;  ΝΑΗ

ΟΥΗ
Αλ λαη, κε πνηφλ ηξφπν;
…………………………………..……………………………………………………………..
10. Θεσξείηε φηη ε εθπαίδεπζε ζηνλ νξγαληζκφ πξνιαβαίλεη ηηο εμειίμεηο θαη ηηο αιιαγέο ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ;

ΝΑΗ

ΟΥΗ
Γηαηί;……………………………………….……………………………………………………
11. αο είλαη γλσζηή ε απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ, ην φξακά ηνπ, νη ζηφρνη ηνπ θαη νη
ζηξαηεγηθέο ηνπ;
 ΝΑΗ  ΟΥΗ
Αλ λαη, ηη γλσξίδεηε γη’ απηά; ……………..
……………………………………………………………………………………………………
12. Καηά πφζν λνκίδεηε φηη ε απφδνζή ζαο ζηε δνπιεηά είλαη ζπλάξηεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη
επηκφξθσζήο ζαο;  ΚΑΘΟΛΟΤ  ΛΗΓΟ
 ΑΡΚΔΣΑ
 ΠΟΛΤ
Γηαηί;……..………………………………………………………………………………………
……..……………….……………………………………………………………………………
13. Καηά πφζν πηζηεχεηε φηη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρεηε παξαθνινπζήζεη
ζπλέβαιιαλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ζαο ζην ρψξν εξγαζίαο;
 ΚΑΘΟΛΟΤ
 ΛΗΓΟ
 ΑΡΚΔΣΑ
 ΠΟΛΤ
14. Θα ζαο ελδηέθεξε λα εθπαηδεπηείηε απνθιεηζηηθά ζην αληηθείκελν ηεο ζέζεο ζαο ή
γεληθφηεξα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΗΚΑ;
 Απνθιεηζηηθά
 Γεληθφηεξα
 Καη ηα δχν
Γηαηί;…………………………………………………………………………………………
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15. ε ηη ζεσξείηε φηη ρξεηάδεζηε πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε, ζρεηηθά κε ηε ζέζε θαη ηα
θαζήθνληά ηεο, θαζψο θαη γεληθφηεξα; (αναθέπεηε δύο ζημανηικόηεπα πεδία για ηον κάθε
ηομέα)
Θέζε / θαζήθνληα: 1…………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………….……
Γεληθά:  Υξήζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ (ΟΠ)
 Γηαδηθαζίεο δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ
 Δξκελεία εγθπθιίσλ
 Ννκνζεζία
 Πεξηγξαθή θαζεθφλησλ ζέζεο
 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ
 Γηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο
 Καζνδήγεζε αηφκσλ
 Θέκαηα επηθνηλσλίαο
 Θέκαηα νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο
Άιιν………..……………………………………………………………………………………
16. Πφζν ζπρλά ζεσξείηε φηη ζα έπξεπε λα εθπαηδεχεζηε ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζαο;
 Κάζε 6 κήλεο
 Κάζε ρξφλν
 Όπνηε ππάξρεη ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο
Άιιν ……………………………………………………………………..…………………
17. Πφζν ρξφλν ζα δηαζέηαηε ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ανά έηορ;
 1 εκέξα
 3 εκέξεο
 1 εβδνκάδα
 2 εβδνκάδεο
Άιιν…………………………………………………………………………………………
18. Πνηα κνξθή επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζεσξείηε, βάζεη ηεο εκπεηξίαο ζαο,
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή;
 Μαθξάο δηάξθεηαο (1-2 εβδνκάδεο)
 Μεζαίαο δηάξθεηαο (3-4 εκεξψλ)
 Μηθξήο δηάξθεηαο (Ζκεξίδεο θαη δηεκεξίδεο)
Γηαηί; …………………………………………………………………………………………
19. Πνχ ζα πξνηηκνχζαηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη εθπαηδεχζεηο;
 Κεληξηθά, ζηελ Αζήλα
 Κεληξηθά, ζηε Θεζζαινλίθε
 Σνπηθά, ζε θάζε πξσηεχνπζα Ννκνχ, ζε εηδηθά θέληξα
 Σνπηθά, ζην Τπνθαηάζηεκα
Αιινχ ………………………………………………………………………………………
Γηαηί; ……………………………………………………………………………………….
20. Πνηνο θαζνξίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο;
 Ζ Γηνίθεζε
 Σν ΗΝ. ΔΠ.
 Ο άκεζα πξντζηάκελνο
 Δγψ, σο εξγαδφκελνο
 Γελ μέξσ
Άιιν ………………………………………………………………………………………..
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21. Με πνηφλ ηξφπν ζεσξείηε φηη ζα γηλφηαλ πεξηζζφηεξν αληηιεπηέο νη αλάγθεο ζαο γηα
επηκφξθσζε;
 Έξεπλεο κε εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο
 Δηήζηα αμηνιφγεζε
 Αλαθνξέο πξνβιεκάησλ ππαιιήισλ θαη παξαπφλσλ ζπλαιιαζζφκελσλ
 Πεξηνδηθά ηεζη γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ
Άιιν…………………………………………………………………………………………
22. Θεσξείηε φηη ε εηήζηα αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ζαο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζαο αλαγθψλ;
 ΚΑΘΟΛΟΤ  ΛΗΓΟ  ΑΡΚΔΣΑ  ΠΟΛΤ
23. Ση κνξθή ζα ζέιαηε λα έρεη ε εθπαίδεπζή ζαο;
 Γηαιέμεηο θαη παξνπζηάζεηο εηδηθψλ
 Οκαδηθέο αζθήζεηο ζε κηθξά γθξνππ
 πδεηήζεηο κε επηζθέπηεο εηδηθνχο εθπαηδεπηέο
Άιιν…………………………………………………………………………………………
24. Ση είδνπο ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζα ζέιαηε λα ππάξρεη;
 Help desk κε ηειεθσληθή ππνζηήξημε θαζνιηθνχ πεξηερνκέλνπ
 Intranet κε αλαξηεκέλεο ιχζεηο ζε ζπρλά παξνπζηαδφκελα πξνβιήκαηα
 Forum ζπδεηήζεσλ ππαιιήισλ κε επίζεκεο απαληήζεηο απφ ηε Γηνίθεζε
 Πεξηνδηθέο ζπλαληήζεηο ππαιιήισλ ηνπηθά θαη παλειιαδηθά (cafés αληαιιαγήο
εκπεηξηψλ)
Άιιν ………………………………………………………………………………………
25. Θεσξείηε ηθαλνπνηεηηθή ηελ ππνζηήξημε πνπ ζαο παξέρεηαη κεηά απφ έλα εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα;  ΝΑΗ  ΟΥΗ
Ση
είδνπο
είλαη
απηή;………………………………………….……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
26. ε πνην βαζκφ ιεηηνπξγεί ν πξντζηάκελφο ζαο ωρ εκπαιδεςηήρ πάλσ ζην αληηθείκελν
εξγαζίαο ζαο;
 ΚΑΘΟΛΟΤ  ΛΗΓΟ
 ΑΡΚΔΣΑ
 ΠΟΛΤ
27. ε πνην βαζκφ ν πξντζηάκελφο ζαο, ζαρ καθοδηγεί απνηειεζκαηηθά ζηελ εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο ζαο;
 ΚΑΘΟΛΟΤ  ΛΗΓΟ
 ΑΡΚΔΣΑ
 ΠΟΛΤ
28. ε πνηφ βαζκφ ν πξντζηάκελφο ζαο, ζαρ ενθαππύνει λα εθπαηδεχεζηε;
 ΚΑΘΟΛΟΤ  ΛΗΓΟ
 ΑΡΚΔΣΑ
 ΠΟΛΤ
29. Με πνηφ ηξφπν ζαο ελζαξξχλεη;……………………………………………………………...
30. Ο πξντζηάκελφο ζαο ζπδεηά καδί ζαο ηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο?............................
31. Πξηλ παξαθνινπζήζεηε θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, ν πξντζηάκελφο ζαο ζπδεηά
καδί ζαο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζήο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηά ηεο;………
32. Μεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα αηζζάλεζηε πην
ςποκινημένορ λα επηθέξεηε ζηνλ νξγαληζκφ θαιχηεξα απνηειέζκαηα;
 ΚΑΘΟΛΟΤ  ΛΗΓΟ  ΑΡΚΔΣΑ  ΠΟΛΤ
33. Μεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε έλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα αηζζάλεζηε πην
καηαξιωμένορ ζηην επγαζία ζαρ;  ΚΑΘΟΛΟΤ  ΛΗΓΟ  ΑΡΚΔΣΑ  ΠΟΛΤ
34. Θεσξείηε φηη ε εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεηε βεληιώνει ηιρ πποοπηικέρ εξέλιξήρ ζαρ ζηνλ
νξγαληζκφ (πξναγσγήο, θαξηέξα θηι);  ΚΑΘΟΛΟΤ  ΛΗΓΟ  ΑΡΚΔΣΑ  ΠΟΛΤ
35. Θεσξείηε φηη ε εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεηε ζςνηελεί ζηην πποζωπική ζαρ ανάπηςξη,
βειηηψλνληαο ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηέο ζαο;
 ΚΑΘΟΛΟΤ  ΛΗΓΟ  ΑΡΚΔΣΑ  ΠΟΛΤ
36. Έρεηε λα πξνηείλεηε θάηη ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζή ζαο, φζν αθνξά ηε ζεκαηνινγία, ηηο
δηαδηθαζίεο, ηηο αλάγθεο ζαο θαη γεληθφηεξα; (παξαθαιψ παξαζέζηε ηηο πξνηάζεηο ζαο)
………………………….……………………………………………………………………
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