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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Διανύουμε μία εποχή όπου καταλυτικά ραγδαίες αλλαγές σηματοδοτούν μία νέα τάξη 

πραγμάτων που κυριαρχείται από ασύλληπτης ταχύτητας επιστημονικές προόδους και 

τεχνολογικές εξελίξεις. Σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα το συγκριτικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα δεν εντοπίζεται πια στους παραδοσιακούς παραγωγικούς συντελεστές αλλά 

στην ορθή αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων.  

 

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή διαδραματίζει η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων η 

οποία στοχεύει στην αποτελεσματική διοίκηση των ανθρώπων μέσα στο χώρο εργασίας 

τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ωφεληθεί το άτομο, η επιχείρηση και η κοινωνία. Το 

τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού έχει ηγετικό ρόλο, που απαιτεί καλή γνώση του 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται αλλά και συντονισμό με τους 

στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.  

 

Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει τις πολιτικές, τις πρακτικές, και 

τα συστήματα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τη στάση και την απόδοση των 

υπαλλήλων. Πολλοί οργανισμοί αναφέρονται στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ως μία 

σύνθετη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες διοικητικές πρακτικές. Αυτές 

αφορούν στην ανάλυση και το σχεδιασμό εργασιών, στη στρατολόγηση και επιλογή 

εργαζομένων, στην εκπαίδευση και ανάπτυξή τους, στη διοίκηση απόδοσης εργαζομένων, 

στη διοίκηση των αμοιβών και στις εργασιακές σχέσεις. Οι διοικητικές πρακτικές του 

ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να υποστηρίξουν τους επιχειρησιακούς σκοπούς και 

στόχους του οργανισμού και να ενισχύσουν την απόδοσή αυτού με την ικανοποίηση των 

υπαλλήλων του, την καινοτομία, την παραγωγικότητα, και την ανάπτυξη μιας ευνοϊκής 

φήμης  για την επιχείρηση(Noe et al, 2003).  

 

Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στην πολιτική της εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης που αναπτύσσουν οι οργανισμοί προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 

προκλήσεις που θέτει η νέα πραγματικότητα. Είναι γεγονός πως οι οργανισμοί που 

θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί πρέπει να στραφούν προς την ανάπτυξη ενός 
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περισσότερο εξειδιξευμένου εργατικού δυναμικού, προς την καλλιέργεια εξειδικευμένων 

ικανοτήτων σε νέους τομείς και προς την απόκτηση ενός υψηλότερου επιπέδου βασικής 

μόρφωσης και εκπαίδευσης, προκειμένου να αυξήσουν την ευελιξία.  

 

Προτού προχωρήσουμε ίσως είναι χρήσιμο να διαχωρίσουμε εννοιολογικά τους όρους 

εκπαίδευση και ανάπτυξη. Η εκπαίδευση βοηθά τους υπαλλήλους να κάνουν 

ικανοποιητικά την τρέχουσα δουλειά τους σήμερα και στο μέλλον. Αντίθετα η ανάπτυξη 

βοηθά τον εργαζόμενο να προετοιμαστεί για ανάληψη μελλοντικών, νέων 

υπευθυνοτήτων, άσχετων με την παρούσα του θέση.  Η διάκριση μεταξύ εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης, επομένως, αφορά στο σκοπό για τον οποίο γίνεται η κάθε μία (Σκούλας Ν. 

και Οικονομάκη Κ., 1998). Για λόγους απλοποίησης όμως θα τους θεωρήσουμε 

συνώνυμους και από εδώ και στο εξής θα χρησιμοποιούμε τον όρο εκπαίδευση όταν 

θέλουμε να αναφερθούμε στα οποιαδήποτε μέσα με τα οποία βελτιώνονται οι ικανότητες 

και επαυξάνονται οι γνώσεις των εργαζομένων.  

 

Στη συγκεκριμένη εργασία αρχικά θα αναλύσουμε την έννοια της ανάπτυξης και 

εκπαίδευσης των εργαζομένων και στη συνέχεια θα προβούμε σε μία περιγραφή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας που έχει σαν αφετηρία της τον προσδιορισμό των 

εκπαιδευτικών αναγκών, και εν συνεχεία την κατάρτιση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, τις μεθόδους εκπαίδευσης που επιλέγονται καθώς και την αξιολόγηση 

αυτού.    

 

Ξεκινώντας από την παραδοχή της σημασίας της εκπαίδευσης για την πλειοψηφία των 

διεθνών οικονομικών οργανισμών, θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε την εκπαιδευτική 

πολιτική που ακολουθεί διεθνής οικονομικός οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται 

στην περιοχή των Βαλκανίων με έδρα του τη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενοι και στις 

εκπαιδευτικές πρακτικές που ασκούν δύο παρόμοιοι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί που 

εδρεύουν στο εξωτερικό.  

 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στα πλαίσια αυτής της έρευνας είναι οι εκ βαθέων 

συνεντεύξεις τόσο του υπευθύνου του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού όσο και 
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υπαλλήλων που απασχολούνται σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα του οργανισμού. Η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα μας δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουμε την 

εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται και να προτείνουμε λύσεις, όπου αυτές 

κρίνονται απαραίτητες, με γνώμονα πάντοτε τις ανάγκες τόσο του προσωπικού όσο και 

της εταιρίας.  

 

Ειδικότερα,  θα αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εκπαιδευτικής 

πολιτικής που ακολουθεί ο διεθνής οικονομικός οργανισμός που εδρεύει στην περιοχή 

των Βαλκανίων προτείνοντας ταυτόχρονα μέτρα για μία πιο αποτελεσματική λειτουργία 

της εκπαιδευτικής πολιτικής του. Η σχετική βιβλιογραφία καθώς και η επιτυχημένη 

εκπαιδευτική πολιτική των δύο άλλων υψηλού κύρους και μακροχρόνιας εμπειρίας 

διεθνών οικονομικών οργανισμών θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
 
Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και οι αλλαγές των οικονομικών συνθηκών έχουν οδηγήσει 

πολλούς οργανισμούς στην αναδιάρθρωση. Οι ειδικοί του κλάδου συγκλίνουν στην 

άποψη ότι η αυτοδιαχείριση (self-management) των υπαλλήλων είναι η νέα ανερχόμενη 

πραγματικότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι οργανισμοί πρέπει να 

αντιληφθούν τον βέλτιστο τρόπο ‘εκμετάλλευσης’ των ανταγωνιστικών 

χαρακτηριστικών των υπαλλήλων τους σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και να 

αναγνωρίσουν ότι το κλειδί για την αύξηση της αποδοτικότητας ενός οργανισμού είναι η 

εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους.  (Ivanchevich, 2001).  

 

Με τον όρο εκπαίδευση αναφερόμαστε στα οποιαδήποτε μέσα με τα οποία βελτιώνονται 

και επαυξάνονται οι γνώσεις του εργαζομένου. Η επαγγελματική κατάρτιση έχει ως 

σκοπό να βοηθήσει τον εργαζόμενο να συνεισφέρει στον οργανισμό με τον πλέον 

αποδοτικό τρόπο, και να εκτελεί την τρέχουσα εργασία του όσο το δυνατόν καλύτερα  

(Ivanchevich, 2001).  

 

Η εκπαίδευση είναι η διαχείριση της διαδικασίας εκμάθησης. Ειδικότερα αποτελεί μια 

διαδικασία προσανατολισμένη στην ανάπτυξη της γνώσης, των δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των ατόμων και των ομάδων για να τους δώσουν τη δυνατότητα να 

ενεργούν αποτελεσματικά ή να βελτιώνουν την επίδοσή τους σε μια εργασία, 

απασχόληση ή ρόλο. Η εκπαίδευση κατευθύνεται προς την αλλαγή της συμπεριφοράς 

που επιφέρει τη βελτίωση της απόδοσης η οποία είναι άμεσα μετρήσιμη. Η εκπαίδευση, 

σε αντίθεση με τη μόρφωση, αποτελεί ένα μέσο για ένα σκοπό, όχι αυτοσκοπό. Συνήθως 

προσφέρεται από έναν οργανισμό και, γι’αυτό σχετίζεται σε γενικές γραμμές με τις 

συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού. Παρόλα αυτά, είναι απίθανο να επιτύχει σ’ένα 

λογικό επίπεδο, εκτός κι αν ικανοποιεί επίσης τις συγκεκριμένες ανάγκες εκμάθησης των 

ατόμων που συμμετέχουν (Prior, 2000) . Η εκπαιδευτική πολιτική γενικά αποτελεί μέρος 

ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης για τα άτομα, τα οποία με τη σειρά τους 
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επιτυγχάνουν τους στόχους του οργανισμού και συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη 

τoυ  (De Carvalho, 2003).  

 

Με τον όρο ανάπτυξη, όπως παρουσιάζεται από την Αμερικάνικη Ένωση για την 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη - American Society for Training and 

Development εννοούμε  «... την συνεχή βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και αξιών 

των υπαλλήλων μέσω προμελετημένων προσπαθειών εκμάθησης που τους παρέχουν τη 

δυνατότητα να εκτελούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τους επαγγελματικούς τους 

ρόλους, να υποστηρίζουν τους στόχους της οργάνωσής τους, και να συμβάλλουν στην 

εξέλιξη του επαγγέλματος τους». (Wukitsch, 1989) 

 

Η ανάπτυξη αναφέρεται στη βασική εκπαίδευση των υπαλλήλων, στην επαγγελματική 

τους εμπειρία, στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και στην αξιολόγηση της 

προσωπικότητας τους και των δυνατοτήτων εκείνων που τους βοηθούν να 

προετοιμαστούν για το μέλλον. Επειδή η ανάπτυξη προσανατολίζεται στο μέλλον, 

περιλαμβάνει και την εκμάθηση που δεν συσχετίζεται απαραιτήτως με την τρέχουσα 

εργασία των υπαλλήλων. Η ανάπτυξη προετοιμάζει τους υπαλλήλους για άλλες θέσεις 

στην επιχείρηση και αυξάνει τη δυνατότητα τους να κινηθούν σε θέσεις που δεν 

υπάρχουν ακόμα. Επίσης, συμβάλλει στο να προετοιμαστούν για τις αλλαγές που θα 

λάβουν χώρα στις τρέχουσες εργασίες τους που μπορούν να προκύψουν από ποικίλους 

παράγοντες όπως η νέα τεχνολογία, τα σχέδια εργασίας, η εμφάνιση νέων πελατών, ή η 

εμφάνιση νέων προϊόντων. Τέσσερις προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται συνήθως για την 

ανάπτυξη των υπαλλήλων: βασική εκπαίδευση, αξιολόγηση, εργασιακές εμπειρίες και 

διαπροσωπικές σχέσεις. Πολλές επιχειρήσεις συνδυάζουν όλες αυτές τις προσεγγίσεις. 

(Noe και λοιποί, 2003). 

 

Έχει αποδειχτεί από τους Warr και Birdi (1998) ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά τόσο οι 

ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού όσο 

και ο ενθουσιασμός που πρέπει να τους διακατέχει για την εκτέλεση των καθηκόντων 

που αναλαμβάνουν. Στην εποχή μας οι σύνθετες εργασίες είναι πια κοινές ενώ οι 

υπάλληλοι καλούνται να αναλάβουν μια ευρύτερη σειρά καθηκόντων  και να αποκτούν 
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σταδιακά νέες δεξιότητες για να αντεπεξέρχονται σε μια σειρά διαδοχικών διαφορετικών 

εργασιών.  

 

Επιπλέον οι οικονομικές, κοινωνικές, τεχνολογικές, και κυβερνητικές αλλαγές έχουν 

επηρεάσει σημαντικά τους στρατηγικούς στόχους και τη στρατηγική όλων των 

οργανισμών. Οι προγραμματισμένες αλλαγές στη στρατηγική των οργανισμών, που 

πολλές φορές οδηγούν σε επέκταση των δραστηριοτήτων τους, έχουν καταστήσει 

απαραίτητο για τους υπαλλήλους να επαναπροσδιορίσουν τις δεξιότητές τους ή να 

αποκτήσουν νέες.   

  

Στην κοινωνία της γνώσης που διανύουμε, οι υπάλληλοι πρέπει να εγκαταλείψουν αυτά 

που ξέρουν. Συνεπώς, για να ξεπεράσουν τον κίνδυνο να είναι ΄ξεπερασμένοι΄, 

αναμένουμε να είναι ευέλικτοι, να αποκτούν συνεχώς νέες δεξιότητες και γνώσεις και να 

είναι έτοιμοι να δεχτούν νέους και ριζικά διαφορετικούς ρόλους (Byars and Rue, 1997). 

Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι αυτή που έρχεται να διευκολύνει τα άτομα να 

αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές (Faulkner, 2004).  

 

Λίγοι άνθρωποι θα αντιτίθονταν στην άποψη ότι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι ένα 

ζωτικής σημασίας συστατικό οποιασδήποτε ευρείας στρατηγικής απασχόλησης. Στοιχεία 

του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ανεξάρτητου 

οικονομικού οργανισμού που απαρτίζεται από τριάντα χώρες μέλη και έχει ως αποστολή 

του τη δημοκρατική διακυβέρνηση στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, έδειξαν ότι το 

ποσοστό απασχόλησης ανειδίκευτων εργαζομένων ήταν περίπου 50% το 2001, έναντι 

80% για τους εργαζομένους που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα 

πανεπιστημιακά προσόντα μπορεί να μην είναι απαραίτητα για τον καθένα, αλλά η δια 

βίου μάθηση και κατάρτιση είναι σημαντικές για όλους ανεξαιρέτως. Οι μορφωμένοι 

άνθρωποι όχι μόνο βρίσκουν εργασία ευκολότερα αλλά μπορεί και να προσδοκούν και 

μια πιο σταθερή καριέρα. Στον εργασιακό χώρο, πολλοί εργοδότες επενδύουν στην 

επαγγελματική κατάρτιση επειδή ξέρουν ότι μπορεί να προωθήσει την παραγωγικότητα 

και την ποιότητα, καθώς επίσης και την υποκίνηση του προσωπικού, ακόμα κι αν 

παραμονεύει ο κίνδυνος να αποχωρήσουν από τον οργανισμό στον οποίο απασχολούνται 
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και να μεταφέρουν τις δεξιότητές τους στους ανταγωνιστές. Οι υπάλληλοι απαιτούν την 

κατάρτιση, αφενός μεν για να επιτύχουν την προσωπική τους ανάπτυξη και αφετέρου για 

να βελτιώσουν τις προοπτικές και αποδοχές τους.  

 

Η συνεχής κατάρτιση των υπαλλήλων βοηθά τους οργανισμούς να επιτύχουν τους 

στόχους τους προσθέτοντας αξίας στους βασικούς τους πόρους, που είναι το ανθρώπινο 

δυναμικό. Κατά συνέπεια, η απαίτηση για ένα περισσότερο εκπαιδευμένο εργατικό 

δυναμικό έχει γίνει μια στρατηγική δύναμη στην προσπάθεια να αυξηθεί η 

ανταγωνιστικότητα. Οι οργανισμοί πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν, να λαμβάνουν 

και να βελτιώνουν τις δεξιότητες τους. Η παροχή, λήψη και βελτίωση των απαραίτητων 

δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντικές προκειμένου οι οργανισμοί και οι υπάλληλοι που τους 

στελεχώνουν να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε μια γρήγορα μεταβαλλόμενη διεθνή 

οικονομία (Papalexandris and Nikandrou, 2000).    

 

Η επαγγελματική κατάρτιση δεν αποκτάται μόνο σε μια αίθουσα διδασκαλίας αλλά 

περιλαμβάνει οτιδήποτε προσφέρεται μέσω εκμάθησης και επαγγελματικής εμπειρίας. Η 

κατάρτιση ως σημαντικό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης καριέρας περιλαμβάνει  

ιδιότητες όπως: ήθη και έθιμα, στάσεις και συμπεριφορές, ηγεσία και  αποφασιστικότητα 

καθώς επίσης δεξιότητες και γνώσεις. Η κατάρτιση συμβάλλει στην ανάπτυξη του 

ατόμου, τη βελτίωση της απόδοσης του και την τόνωση του ηθικού του.   

 
Δεδομένου ότι η επαγγελματική κατάρτιση είναι μια διαδικασία εκμάθησης 

περιλαμβάνει την απόκτηση δεξιοτήτων, αντιλήψεων, κανόνων και στάσεων που 

ενισχύουν την απόδοση των υπαλλήλων. Γενικά, τα στελέχη γραμμής έχουν πρωτίστως 

την ευθύνη για την επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων που διοικούν. Μερικές 

φορές όμως η κατάρτιση μεταβιβάζεται σε έναν ανώτερο υπάλληλο στο τμήμα. 

Ανεξάρτητα από την ποιότητα, η κατάρτιση μπορεί να έχει σημαντική επιρροή στην 

παραγωγικότητα και τη στάση του υπαλλήλου απέναντι στην εργασία του (Byars and 

Rue, 1997).  
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Η επαγγελματική κατάρτιση είναι το πρωταρχικό μέσο στο οποίο καταφεύγουν οι 

οργανισμοί για τον εφοδιασμό των υπαλλήλων τους με τις ικανότητες που απαιτούνται.   

Φυσικά, η επαγγελματική εκπαίδευση από μόνη της δεν μπορεί να οδηγήσει τον 

υπάλληλο στο μέγιστο επίπεδο απόδοσης αλλά να τον βοηθήσει αρχικά να επιτύχει το 

εξειδικευμένο-ειδικό (specialist) επίπεδο ικανότητας  που απαιτείται για την εκτέλεση 

μιας εργασίας παρέχοντας του συνάμα τα θεμέλια για να καταβάλει περαιτέρω 

προσπάθεια και να επιτύχει υψηλότερη θέση. Εντούτοις, η κυριότητα του εξειδικευμένου 

επιπέδου ικανότητας αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει εμπειρογνώμονας αργότερα. Και 

ο καλύτερος τρόπος για την απόκτηση ‘μαεστρίας’ είναι μέσω κάποιας μορφής 

δομημένης κατάρτισης (Jacobs, 2003).  

 

Εντούτοις, η επαγγελματική εκπαίδευση δεν προορίζεται να ωφελήσει μόνο τους 

υπαλλήλους αλλά και τον οργανισμό που αναμένει σημαντικά οφέλη από την κατάρτιση 

του προσωπικού του.  Η κατάρτιση είναι ουσιαστική για τον οργανισμό εξαιτίας του 

γεγονότος ότι αυξάνει την αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα του. Για  αυτό και ο 

κάθε οργανισμός θα πρέπει να δεσμεύει τους πόρους του κυρίως σε εκείνες τις 

δραστηριότητες κατάρτισης που μπορούν καλύτερα να βοηθήσουν στην επίτευξη των 

στρατηγικών του στόχων. Με απλά λόγια η επαγγελματική κατάρτιση εξασφαλίζει ότι ο 

υπάλληλοι μπορούν να κάνουν αυτά που προστάζει ο οργανισμός τους.  

 

Η ανάγκη για επαγγελματική εκπαίδευση είναι απόρροια των παρακάτω γεγονότων.  Είτε 

υπάρχει μια ανεπάρκεια στην τρέχουσα απόδοση, είτε έχουν κάνει την εμφάνιση τους 

στον οργανισμό νέες ανάγκες που προέκυψαν από προγραμματισμένες ή μη αλλαγές, 

είτε εξωτερικές δυνάμεις δημιουργούν την ανάγκη για αλλαγή (Faulkner, 2004).  

   

Η επαγγελματική κατάρτιση είναι κατάλληλη όταν ο οργανισμός αναμένεται να 

αποκομίσει περισσότερο όφελος σε σχέση με το επενδυόμενο κόστος. Η αξία 

οποιασδήποτε επένδυσης που αφορά στην κατάρτιση πρέπει να βασίζεται στο όραμα και 

την κρίση των διευθυντών γραμμής. Όπως δήλωσε ο Brown (2002) η κατάρτιση βοηθά 

τους υπαλλήλους να χτίσουν εκείνες τις δεξιότητες και τα επίπεδα γνώσης έτσι ώστε να 

συμβάλουν καλύτερα στην αποστολή του οργανισμού. Σε κάποιες περιπτώσεις η ανάγκη 
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για εκπαίδευση είναι άμεση για την αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων ενώ άλλες 

φορές ο στόχος είναι οι υπάλληλοι να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους ή 

να προετοιμαστούν κατάλληλα για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις υψηλότερων 

θέσεων.   

 

Σύμφωνα με τον Galloway (2004) ο βασικός τρόπος για να βελτιώσουμε τη χρησιμότητα 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι να ευθυγραμμίσουμε τους στρατηγικούς στόχους 

του οργανισμού με τις πρωτοβουλίες κατάρτισης, που σημαίνει:  

 Να ευθυγραμμιστούν τα σχέδια και οι απαιτήσεις του εργατικού δυναμικού με 

τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. 

 Να γίνει μια ανάλυση χάσματος (gap analysis) για να καθοριστούν οι δεξιότητες 

που κατέχονται αυτήν την περίοδο και εκείνες που λείπουν.  

  Να προσδιοριστούν οι περιοχές εκείνες που απαιτούν επανεκπαίδευση και να 

αναπτυχθούν σχέδια για την ολοκλήρωση αυτής.  

  Να καθοριστεί πως θα γίνει η αξιολόγηση και η μέτρηση των βασικών 

προγραμμάτων επανεκπαίδευσης και ανάπτυξης.  

 Η σειρά που θα ακολουθηθεί για την εφαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης 

να συμβαδίζει με τη σειρά που ακολουθούν οι στρατηγικοί στόχοι του 

οργανισμού. 

   

1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 

Η επαγγελματική κατάρτιση είναι αναμφισβήτητα μια από τις σημαντικότερες πολιτικές 

των περισσότερων μεγάλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται τόσο στον δημόσιο 

όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ακολουθούν τα εξής πέντε 

βήματα: εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών, καθορισμό στόχων εκπαίδευσης, 

σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος, παράδοση εκπαιδευτικού προγράμματος και 

τέλος αξιολόγηση αυτού. (Spector, 2003). 

 

Παρακάτω παραθέτουμε και σχηματικά την πορεία που ακολουθεί η εκπαιδευτική 

διαδικασία (Σκούλας-Οικονομάκη, 1998) 
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Στόχοι Εκπαίδευσης  

Κριτήρια 
Αξιολόγησης 

Αξιολόγηση 

Περιεχόμενο 
προγράμματος  

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 

Δεξιότητες 
Γνώσεις 

Ικανότητες  

Αρχές μάθησης 

Εκτίμηση Αναγκών  

Για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών οι οργανισμοί θα πρέπει να 

απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις κλειδιά, όπως: για ποιο λόγο οι υπάλληλοι έχουν 

ανάγκη από επιπλέον κατάρτιση, για ποιους υπαλλήλους προορίζεται το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, πάνω σε ποιο αντικείμενο θα εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι, τι πόρους μπορεί 

να διαθέσει ο οργανισμός την τρέχουσα χρονική στιγμή για την εκπαίδευση (Dillinger 

and Martinez, 1999).   

 

Το πρώτο βήμα στη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να καθοριστούν οι 

ανάγκες και έπειτα να τεθούν oι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος. Θα πρέπει να 

γίνει ανάλυση των οργανωσιακών αναγκών, να εξεταστούν οι γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών τόσο αυτών που εκτελούνται 

σήμερα όσο και αυτών που προβλέπεται να είναι απαραίτητες στο άμεσο μέλλον, καθώς 

επίσης και ανάλυση των αναγκών των εργαζομένων που προκύπτει έπειτα από την 

ανάλυση των ατομικών τους προσόντων και ικανοτήτων.  

  

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να είναι είτε οργανωσιακές (organizational) είτε 

ατομικές (individual). Η αξιολόγηση των οργανωσιακών αναγκών απαιτεί μια εξέταση 

των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων του οργανισμού. Συγκεκριμένα, οι 

οργανισμοί θα πρέπει να προσδιορίσουν τις τωρινές και μελλοντικές τους ανάγκες για 

εκπαίδευση και ανάπτυξη προκειμένου να κατακτήσουν την θέση που επιθυμούν. 

Επίσης, Θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το κενό που υπάρχει ανάμεσα στις ικανότητες 

του προσωπικού και τις απαιτήσεις της εταιρείας (Brown, 2002; Pratt and Bennett, 

1989). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κα Κουφίδου (2001) η ανάλυση των 
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οργανωσιακών αναγκών αποσκοπεί στο να ταιριάσει τις απαιτήσεις της υλοποίησης των 

οργανωσιακών στόχων με το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό από άποψη ποιότητας 

των ικανοτήτων του.  

 

Οι ατομικές ανάγκες έχουν να κάνουν με την ανάλυση των προσόντων και ικανοτήτων 

του κάθε υπαλλήλου. Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί το κενό μεταξύ 

των τωρινών ικανοτήτων των ατόμων και των επιθυμητών. Κύριο σημείο αναφοράς είναι 

το πόσο αποτελεσματικά μπορεί να εκτελεί την εργασία του ο υπάλληλος τόσο στο 

παρόν όσο και στο μέλλον και ποιο είναι το είδος των γνώσεων και ικανοτήτων που 

πρέπει να αποκτήσει για να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε τυχόν αλλαγές όντας 

ταυτόχρονα ικανοποιημένος (Brown, 2002; Pont, 1990; Pratt and Bennett, 1989). 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μια ποικιλία προσεγγίσεων για την 

ανάλυση των αναγκών, αλλά οι πιο συνηθισμένες είναι οι ακόλουθες: 

• Η προσέγγιση που είναι επικεντρωμένη στην επίλυση του προβλήματος 

(problem-centred approach) και  

• Η προσέγγιση που αφορά στο συνταίριασμα του προφίλ των ικανοτήτων του 

εργαζομένου με τις ανάγκες της θέσης που καλύπτει (profile comparison 

approach).  

Η μεν πρώτη προσέγγιση επικεντρώνεται σε προβλήματα απόδοσης και ελέγχει αν αυτά 

οφείλονται σε έλλειψη ικανοτήτων ενώ η δεύτερη αποσκοπεί στον καθορισμό των 

ικανοτήτων που απαιτεί η κάθε θέση. Η τελευταία προσέγγιση είναι συνήθως πιο 

χρήσιμη δεδομένου ότι οι στρατηγικές προτεραιότητες του κάθε οργανισμού αλλάζουν 

και νέες ικανότητες αναμένονται από τους υπαλλήλους ακόμα και στις περιπτώσεις που 

εκτελούν την ίδια εργασία και κατέχουν την ίδια θέση. Στην περίπτωση που εντοπίζεται 

κάποιο κενό, οι ανάγκες μάθησης μεταφράζονται σε στόχους μάθησης και εν συνεχεία 

στον σχεδιασμό των προγραμμάτων μάθησης (Τοrrington et al, 2004)  

 

Οι τρόποι αναγνώρισης των αναγκών κατάρτισης είναι πολλοί, όπως για παράδειγμα οι 

συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια. Όμως, ένας από τους πιο κοινούς τρόπους είναι η 

ανάλυση του έργου μιας συγκεκριμένης θέσης (job analysis) καθώς και των γνώσεων, 
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δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση της. Η περιγραφή 

εργασίας (job description) είναι το συνήθες αποτέλεσμα της ανάλυσης εργασίας, από 

όπου μπορούν να προσδιοριστούν και οι εκπαιδευτικές ανάγκες (Foot and Hook,1996). 

Στην περιγραφή εργασίας πρέπει να αντανακλώνται με σαφή τρόπο τα πρότυπα 

απόδοσης όπως και η πραγματοποιηθείσα απόδοση. Η διαφορά μεταξύ των προτύπων 

απόδοσης και της πραγματοποιηθήσας απόδοσης αποτελεί ένδειξη ανάγκης για 

εκπαίδευση. Στις περιπτώσεις που η απόδοση δεν μπορεί να μετρηθεί την τρέχουσα 

στιγμή επειδή τα άτομα είναι νέα στην εργασία, τότε πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 

εμπειρία τους και οι δυνατότητες τους.  Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ίδιοι οι 

υπάλληλου μπορούν να παρέχουν αξιόλογες πληροφορίες ως προς τις περιοχές για τις 

οποίες αισθάνονται ότι η απόδοσή τους είναι ανεπαρκής και προβληματική και οι 

γνώσεις και δεξιότητες τους περιορισμένες (Torrington and Hall, 1987).  

 

Ο υπάλληλος είναι αυτός που γνωρίσει τις αδυναμίες του και τυχόν ανεπάρκειες στην 

απόδοσή του, και επομένως, είναι στην καλύτερη θέση να καθορίσει τις εκπαιδευτικές 

του ανάγκες (Ford and Noe,1987). Για τους περισσότερους οργανισμούς η χρήση της 

αυτό-αξιολόγησης (self-assessment) έχει γίνει μια στρατηγική βαρύτατης σημασίας για 

τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών (Burack, 1979).   

  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η σημασία του προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών 

είναι θεμελιώδης για την επιτυχία ενός επιμορφωτικού προγράμματος. Οι Tannenbaum 

και Yukl (1992) σημείωσαν ότι μια κατάλληλα δομημένη αξιολόγηση των αναγκών 

παράγει χρήσιμες πληροφορίες ως προς την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στόχων και 

των κριτηρίων κατάρτισης. Συχνά, οι οργανισμοί αναπτύσσουν εκπαιδευτικά 

προγράμματα χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει ανάλυση των αναγκών με αποτέλεσμα να 

διατρέχουν τον κίνδυνο είτε να παρέχουν περισσότερα είτε λιγότερα εκπαιδευτικά 

προγράμματα από αυτά που έχει ανάγκη ο οργανισμός, είτε να χάνουν το νόημα τελείως   

(Brown,2002). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άσκοπη σπατάλη των πόρων που 

προορίζονται για την εκπαίδευση των υπαλλήλων.  
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Μόλις προσδιοριστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να μεταφραστούν σε στόχους, οι 

οποίοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και σαφείς προκειμένου να σχεδιαστεί σωστά το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. Το επόμενο βήμα είναι το ίδιο το επιμορφωτικό πρόγραμμα, 

το οποίο πρέπει να αντανακλά τους στόχους της εκπαίδευσης, τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευομένων, καθώς επίσης και τη σχέση κόστους-ωφέλειας (Tannenbaum και Yukl, 

1992).   

 

Η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος προκύπτει με την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς του, που περιλαμβάνει την έρευνα που γίνεται για να εξακριβωθεί 

εάν το πρόγραμμα είχε τα προοριζόμενα αποτελέσματα. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ 

σημαντική δεδομένου ότι πολλά επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να αποδειχθούν 

ατελέσφορα (Spector, 2003).  Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να 

γίνεται τουλάχιστον στα ακόλουθα επίπεδα (Πετρίδου, 1992. Schuler and Jackson, 

1996):  

 Αντιδράσεις των εκπαιδευομένων 

 Εξέταση απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων 

 Αλλαγή συμπεριφοράς  

 Αποτελέσματα  

 

1.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

1.3.1 ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη γίνονται πιο αποτελεσματικές όταν οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στο προφίλ των 

εκπαιδευομένων αλλά και στις ανάγκες των συγκεκριμένων θέσεων εργασίας. Αν και ο 

ρυθμός απόκτησης της γνώσης ποικίλλει, ανάλογα με το άτομο, η ορθή εφαρμογή των 

αρχών της μάθησης βοηθά στην επίσπευση της διαδικασίας. Οι αρχές αυτές είναι:  

 

o Συμμετοχή: Οι εκπαιδευόμενοι, συνήθως μαθαίνουν ταχύτερα και διατηρούν τη 

γνώση για περισσότερο χρόνο, όταν συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία. 
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o Επανάληψη: Βοηθά στην εμπέδωση και συγκράτηση στη μνήμη ορισμένων 

βασικών εννοιών. 

o Σχετικότητα: Η μάθηση ενισχύεται όταν οι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν το θέμα 

ενδιαφέρον, γιατί πιστεύουν ότι τους αφορά και είναι σχετικό με τη δουλειά τους. 

o Μεταφορά: Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει πιο γρήγορα όταν το περιεχόμενο της 

μάθησης μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση του προσομοιωτή (simulator) σε 

αυτές τις περιπτώσεις.  

o Ανατροφοδότηση πληροφοριών (feedback): Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον 

εκπαιδευόμενο να γνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτελέσει και να κάνει σχετικές 

ενέργειες για τη βελτίωση των γνώσεων του.   

 (Σκούλας-Οικονομάκη, 1998) 

 

O κύκλος μάθησης περιλαμβάνει τέσσερα στάδια, καθένα από τα οποία συμβάλλει με 

τον τρόπο του στην επίτευξη της αποτελεσματικής μάθησης.  Το πόσο δυνατός 

εμφανίζεται ο υπάλληλος σε ένα από αυτά καθορίζει και το στυλ της μάθησης που του 

αρμόζει. Έτσι έχουμε τους ακτιβιστές (activist), τους reflectors, τους θεωρητικούς 

(theorists) και τους πραγματιστές (pragmatists), οι οποίοι: 

 

 Ακτιβιστές: Είναι αυτοί που εκτελούν μια εργασία χωρίς προετοιμασία.  

 Reflectors: Είναι αυτοί που είναι καλύτεροι στο να ακούν και να παρατηρούν 

καταστάσεις.  

 Θεωρητικοί: Είναι αυτοί που αναπτύσσουν θεωρίες βασιζόμενοι στην ανάλυση 

που διεξάγουν. 

 Πραγματιστές: Είναι αυτοί που εφαρμόζουν αυτά που μαθαίνουν σε 

πραγματικές καταστάσεις.   

 

Η κατανόηση των δυνάμεων και αδυναμιών είναι αυτή που καθιστά τους υπαλλήλους 

ικανούς να επιλέξουν τις δραστηριότητες μάθησης που ταιριάζουν στο στυλ τους.  Στο 

παρακάτω σχήμα παραθέτουμε τα τέσσερα στάδια της μάθησης: 
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 O κύκλος μάθησης – Τhe learning cycle  

 

 

 

  

            Activity 

           Reflection  

           Planning how to  

                 put it in practice 

 

  

     Theory building  

       

    Πηγή: Torrington et al, 2004  

 

1.3.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Όπως είναι γνωστό υπάρχουν δύο είδη εκπαίδευσης, αυτής που συντελείται εντός του 

χώρου εργασίας (on-site training) και αυτής που πραγματοποιείται εκτός (off-site 

training). Η μεν πρώτη είναι φθηνότερη και προσαρμόζεται πιο εύκολα στις ιδιαίτερες 

ανάγκες του κάθε οργανισμού (Baron and Kreps, 1999) ενώ η δεύτερη είναι περισσότερο 

εξειδικευμένη και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εκμάθησης πιο σύνθετων δεξιοτήτων.  

Παρακάτω αναλύουμε εκτενέστερα τα είδη αυτών των εκπαιδευτικών μεθόδων.  

 

1.3.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

Οι μέθοδοι κατάρτισης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα της 

εκπαίδευσης. Η μέθοδος κατάρτισης πρέπει να οδηγήσει τον εκπαιδευόμενο στην 

υιοθέτηση διαδικασιών κωδικοποίησης προκειμένου να μπορέσει να αποθηκεύσει τις 

πληροφορίες στη μνήμη του. Πρέπει να υπάρχει παρότρυνση του εκπαιδευόμενου για να 

ενεργοποιήσει αυτήν την ικανότητα. Όλες οι διαθέσιμες πηγές σχετικής 

ανατροφοδότησης πρέπει να χρησιμοποιηθούν, και η ανατροφοδότηση πρέπει να είναι 

ακριβής, αξιόπιστη, έγκαιρη, και εποικοδομητική. Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες πρέπει 
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να ενισχύσουν την απόδοση του εργαζομένου αλλά και τις προσδοκίες του ότι η 

κατάρτιση θα είναι επιτυχής και θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Οι μέθοδοι 

κατάρτισης πρέπει να προσαρμοστούν στις διαφορές που εμφανίζονται στις δυνατότητες 

του κάθε εργαζόμενου και στην προγενέστερη γνώση (Tannenbaum και Yukl, 1992).   

 

Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μέθοδος ή τεχνική εκπαίδευσης ή ανάπτυξης που να έχει 

καθολική εφαρμογή σε όλες τις συνθήκες. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι 

εκπαίδευσης όπως η εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία (on the job 

training), η θεωρητική εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά προγράμματα εντός και εκτός του 

χώρου εργασίας, η μάθηση εξ αποστάσεως, η άτυπη εκπαίδευση, η εκπαίδευση σε 

αίθουσες διδασκαλίας με τη μορφή σεμιναρίων και διαλέξεων, το on-the-job coaching, οι 

μαθητείες (apprenticeships), η εκπαίδευση δεξιοτήτων (skills training), η τεχνική 

εκπαίδευση (technical training), η εκπαίδευση που αφορά στην ανάπτυξη συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς (behavioural development training)–όλα μέρος μιας μεγάλης γκάμας 

επιλογών μεθόδων κατάρτισης που υιοθετούνται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

εργαζομένων και του κάθε οργανισμού (Baron and Kreps, 1999).  

 

Κύριο μέλημα στον σχεδιασμό του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιλογή της 

κατάλληλης εκπαιδευτικής μεθόδου. Ευρύτατα χρησιμοποιημένη μέθοδος εκπαίδευσης 

είναι αυτή της "εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία (on the job 

training)", η οποία παραλαμβάνεται άμεσα στην εργασία. Υπολογίζεται ότι περισσότερο 

από 60 τοις εκατό της εκπαίδευσης πραγματοποιείται εν ώρα εργασίας (Spector, 2003). 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι η μέθοδος αυτή επιτρέπει στον υπάλληλο να 

βιώσει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας και να διδαχθεί από έναν πεπειραμένο 

υπάλληλο ή προϊστάμενο.  

 

Αν και η μέθοδος αυτή είναι φαινομενικά λιγότερο δαπανηρή σε σχέση με άλλες, στην 

πραγματικότητα κοστίζει πολύ εάν δεν χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Και 

αυτό, γιατί στην περίπτωση αυτής της μεθόδου απαιτείται πολύτιμος χρόνος μακριά από  

άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Για αυτόν τον λόγο οι εκπαιδευτές θα πρέπει να 

επιλεγούν προσεκτικά και να εκπαιδευτούν κατάλληλα. Επίσης, σημαντικό είναι ο 
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εκπαιδευόμενος να τοποθετηθεί με έναν εκπαιδευτή που είναι παρόμοιος στην 

προσωπικότητα και στο υπόβαθρο του.  Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να παρακινηθεί και να 

ανταμειφθεί για τις ενέργειες του ενώ ο εκπαιδευτής πρέπει να χρησιμοποιήσει  

αποτελεσματικές τεχνικές για την καθοδήγηση του εκπαιδευόμενου (Baron and Kreps,  

1999).  

 

Μια μορφή εκμάθησης πάνω στη δουλειά είναι αυτή της "εναλλαγής θέσεων εργασίας 

(job rotation)"  Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος μαθαίνει διαφορετικές εργασίες 

μέσα σε ένα τμήμα τις οποίες και εκτελεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Byars 

και Rue, 1997). Η μέθοδος αυτή βοηθά τον οργανισμό στην περίπτωση αντιμετώπισης  

μεγάλης ποικιλίας προβλημάτων όπως διακοπές και απουσίες υπαλλήλων, 

αναδιαρθρώσεις όπως συρρίκνωση προσωπικού ή παραιτήσεις (Werther and 

Davis,1996).  Άλλα οφέλη της μεθόδου αυτής περιλαμβάνουν την καλλιέργεια ομαδικού  

πνεύματος και την ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων (Urbaniak, 2004).  

 

Με την εναλλαγή θέσεων εργασίας υπάρχει μεγαλύτερη διάχυση πληροφοριών και 

ευκολότερη επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων, οι οποίοι είναι καλύτερα 

πληροφορημένοι όσον αφορά στους πελάτες του οργανισμού και ανταποκρίνονται 

αποτελεσματικότερα σε αλλαγές των αναγκών τους. Όλα αυτά οδηγούν σε μια 

αποκέντρωση των κέντρων απόφασης και επιτρέπουν στους υπαλλήλους να εμπλακούν 

ενεργά σε καθήκοντα άλλων και σε άλλα μέρη του οργανισμού. Η προσέγγιση αυτή 

ακολουθεί το μοντέλο του ‘holistic’ οργανισμού και όχι του παραδοσιακού όπου οι 

υπάλληλοι εκτελούν εξειδικευμένα καθήκοντα (Lindbeck and Snower, 2000)  

 

Οι μέθοδοι μαθητειών (apprenticeships) και mentoring είναι άτυπα επιμορφωτικά 

προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν την εκμάθηση από έναν παλαιότερο και πιο  

πεπειραμένο υπάλληλο που αναλαμβάνει το ρόλο του μέντορα, αυτού του ατόμου 

δηλαδή που λειτουργεί ως σύμβουλος ή ακόμα και ως πρότυπο για κάποιον. Με τη 

μέθοδο αυτή οι μέντορες παρέχουν μακροχρόνιες συμβουλές και προτάσεις στους 

υπαλλήλους τους για να τους βοηθήσουν στην ανάπτυξη της καριέρας τους (Fracaro, 

2003; 2002) Οι σύμβουλοι είναι συνήθως ανώτεροι υπάλληλοι που είναι πιο κοντά στους 
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εκπαιδευόμενους τους και χρησιμοποιούν την επιρροή τους προκειμένου να τους 

βοηθήσουν (Williams, 2001).  Πρόκειται συχνά για έναν ανώτερο διευθυντή, ο οποίος 

δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξέλιξη του προστατευόμενου του (protégé) όσον 

αφορά μια σημαντική πλευρά της σταδιοδρομίας του.  

 

Η μέθοδος του coaching είναι μια μέθοδος εκμάθησης που σε αντίθεση με το mentoring 

προσφέρει βραχυχρόνιες συμβουλές στους υπαλλήλους προκειμένου να τους βοηθήσει 

να βελτιώσουν τις δυνάμεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τις αδυναμίες τους για να 

μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα παραγωγικότητας (Fracaro,2003). Με 

τη μέθοδο αυτή παρέχεται στον εργαζόμενο ένα πρότυπο-μοντέλο για να ακολουθήσει.    

Ο προϊστάμενος δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αναπτυχθούν μέσω της 

εκτέλεσης μιας ευρείας γκάμας καθηκόντων και εν συνεχεία της εκμάθησης από τις 

εμπειρίες τους (Torrington  et al, 2004). Σύμφωνα με τον Bossidy (2002) η μέθοδος αυτή 

δεν είναι τίποτα άλλο από απλή μετάδοση πληροφοριών. Είναι μια προσπάθεια κατά την 

οποία ο προϊστάμενος επιδεικνύει τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί 

μια εργασία όχι επειδή είναι ο πιο έξυπνος αλλά επειδή το έχει παρακολουθήσει να 

γίνεται πάνω από εκατό φορές.  

 

Δεδομένου ότι ο επιχειρησιακός κόσμος έχει γίνει πιο σύνθετος πολλοί οργανισμοί έχουν 

απομακρυνθεί από την "απλή" εκμάθηση πάνω στη δουλειά και έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους σε περισσότερο τυποποιημένες μεθόδους εκπαίδευσης. Μια από τις 

σημαντικότερες αλλαγές σήμερα βρίσκεται και στις προσδοκίες και αξίες των ίδιων των  

υπαλλήλων, οι οποίοι αναμένουν από τους εργοδότες τους την παροχή της κατάρτισης 

εκείνης που θα τους βοηθήσει να αποδώσουν καλύτερα. Θέλουν επίσης να αποκτήσουν 

πολύτιμες δεξιότητες ώστε να τις εκμεταλλευτούν κατάλληλα σε περίπτωση 

αναρρίχησης τους σε υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα ή απασχόλησης τους σε κάποιον 

άλλον οργανισμό (Shah  et al, 2001).  

  

Οργανισμοί με μεγαλύτερα επιμορφωτικά προγράμματα χρησιμοποιούν συχνά την εκτός 

χώρου εργασίας κατάρτιση (off-the-job training). Τα προγράμματα αυτά που συνήθως 

σχεδιάζονται από εξωτερικά συμβαλλόμενα μέρη ή με την ανάμειξη συμμετεχόντων από 

 20



Α.ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

άλλες επιχειρήσεις παρέχουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να διδαχθούν και από 

άλλους οργανισμούς (Baron and Kreps, 1999). Σύμφωνα με τον Jacobs (2003) μέσα στα 

προηγούμενα τριάντα έτη, η χρήση της επίσημης εκτός χώρου εργασίας εκπαίδευσης έχει 

αυξηθεί εντυπωσιακά. Η πιο συνήθης μέθοδος εκπαίδευσης και ανάπτυξης εκτός χώρου 

εργασίας είναι η κλασική μέθοδος της διάλεξης (lecture-discussion approach) σε 

αίθουσα διδασκαλίας με συμμετοχή ενός αριθμού εκπαιδευομένων που ποικίλλει 

ανάλογα με την περίπτωση.  

 

Δημοφιλής, εκτός χώρου εργασίας μέθοδος, είναι αυτή της διάσκεψης (conference), της 

συνεδρίασης δηλαδή των εκπαιδευόμενων και του εκπαιδευτή με σκοπό τη συζήτηση 

κάποιου θέματος και την υποβολή ερωτήσεων. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεθόδου 

αυτής είναι η ελεύθερη και πλούσια ανταλλαγή ιδεών (Spector, 2003).   

  

Άλλη χρήσιμη τεχνική εκπαίδευσης είναι αυτή της προσομοίωσης, κατά την οποία οι 

εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν κάποιον να εκτελεί μια εργασία και έπειτα μιμούνται 

αυτά τα οποία έχουν δει. Είναι μια τεχνική εκπαίδευσης στην οποία χρησιμοποιείται 

εξειδικευμένος εξοπλισμός για την απεικόνιση μιας κατάστασης. Οι εκπαιδευόμενοι 

προσποιούνται ότι η κατάσταση είναι πραγματική και εκτελούν τα καθήκοντα τους σαν 

να βρίσκονται σε αυτήν.  

 

Οι μέθοδοι των case studies και των επιχειρηματικών παιχνιδιών (management games)  

αποτελούν δύο άλλες διαδεδομένες τεχνικές εκπαίδευσης εκτός του χώρου εργασίας. Τα 

case studies έχουν σκοπό να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη. Είναι μια αρκετά 

δημοφιλής μέθοδος, όπου οι εκπαιδευόμενοι σε μικρές ομάδες καλούνται να μελετήσουν 

ένα πρόβλημα της επιχείρησης, το οποίο μπορεί να είναι είτε πραγματικό ή να 

δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες αυτής της τεχνικής (Chitiris,2001). 

Σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι ενθαρρύνει τη συζήτηση 

(Lavitt, 1992) και φέρνει σε επαφή τους εργαζόμενους με πραγματικά προβλήματα (Pratt 

and Bennett, 1992). Σύμφωνα με τον Lavitt (1992), τα case studies αντανακλούν τα 

παρακάτω βασικά στοιχεία: βασίζονται στην πραγματικότητα, περιλαμβάνουν γνώμες,  
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προκαταλήψεις καθώς και γεγονότα, είναι πολύπλοκα, και δημιουργούνται αποκλειστικά 

και μόνο για να συζητηθούν σε μια αίθουσα διδασκαλίας.   

Στα επιχειρηματικά παιχνίδια οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες, οι οποίες 

ανταγωνίζονται η μια την άλλη. Κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει μια εταιρία και 

ανταγωνίζεται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε ένα υποθετικό αγοραστικό 

περιβάλλον (Chitiris, 2001). H τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, ειδικότερα για 

νέους διευθυντές αφού τους δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν αρχικές γνώσεις για τον 

οργανισμό και την εκπαιδευτική πολιτική του. Τα παιχνίδια αυτά επιτρέπουν στους 

διευθυντές να κερδίσουν κάποιες εμπειρίες και να λάβουν αποφάσεις χωρίς να 

σκέφτονται τους κινδύνους και τις συνέπειες που εγκυμονεί μια λανθασμένη απόφαση    

(Faria and Dickinson, 1994).  

 

Η εκπαίδευση που βασίζεται στους υπολογιστές (computer-based training) αποτελεί 

μια αποτελεσματική και ευέλικτη μέθοδο εκπαίδευσης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από όλες τις βαθμίδες του προσωπικού. Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής 

επικεντρώνονται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό 

και μελετούν αυτά που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση λαμβάνοντας άμεση 

ανατροφοδότηση. Επίσης, υπάρχει συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση της εκμάθησης 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προσωπικών υπολογιστών και την ευελιξία του 

οργανισμού (Ivanchevich, 2001). Ένα σημαντικό μειονέκτημα της εν λόγω μεθόδου είναι 

οι αυξημένες δαπάνες και ο εκτενής χρόνος ανάπτυξής της (Tannenbaum and Yukl, 

1992). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τεχνικής είναι τα συστήματα Intranet, 

παρόμοιας μορφής με το διαδίκτυο, που αποτελούν εσωτερικά, ιδιόκτητα ηλεκτρονικά 

δίκτυα του οργανισμού και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες αυτού 

(Ivanchevich, 2001).  

 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (e-learning) 

παρουσιάζει σημαντικά οφέλη διότι μειώνεται ο χρόνος μακριά από το χώρο εργασίας 

ενώ αυξάνεται η ταχύτητα παράδοσης της γνώσης  (Nelson, 2003).  
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Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικές μεθόδοι ποικίλλουν και για την επιλογή 

της καλύτερης μεθόδου υπεισέρχονται πολλά κριτήρια, τα οποία πρέπει να 

συνεκτιμώνται, και είναι τα εξής: 

 H σχέση κόστους-ωφέλειας 

 Το επιθυμητό περιεχόμενο του προγράμματος 

 Οι αρχές της μάθησης 

 Η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού  

 Οι προτιμήσεις και οι δυνατότητες του εκπαιδευομένου σε σχέση με εκείνες του 

εκπαιδευτή. (Σκούλας-Οικονομάκη, 1998) 

 

Εάν λοιπόν ένας οργανισμός επιθυμεί τα επιμορφωτικά του προγράμματα να βελτιώσουν 

την παραγωγικότητα και την απόδοσή του τότε πρέπει να δεσμευθεί σοβαρά στην 

ανάπτυξη μιας ισχυρής εκπαιδευτικής πολιτικής (Carlson et al, 2000).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 
 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μεθοδολογία 

έρευνας. Για τις ανάγκες της έρευνας θα γίνει χρήση ποιοτικών μεθόδων συλλογής 

πληροφοριών που πολύ εύστοχα καθορίζονται από τον Van Maanen (1983) ως μια 

"σειρά ερμηνευτικών τεχνικών που επιδιώκουν να περιγράψουν, να αποκωδικοποιήσουν, 

να μεταφράσουν την έννοια, όχι τη συχνότητα, ορισμένων φαινομένων που συναντώνται 

στον κοινωνικό κόσμο". Με την ποιοτική έρευνα συλλέγονται και καταγράφονται 

πληροφορίες που αφορούν τις αντιλήψεις των ανθρώπων σχετικά με ένα ζήτημα.   

 

Η πιο διαδεδομένη και θεμελιώδης τεχνική των ποιοτικών μεθόδων συλλογής 

πληροφοριών είναι η εκ βαθέων συνέντευξη η οποία επιλέγεται και ως ερευνητικό 

εργαλείο στην παρούσα εργασία.   

 

2.2 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
  
Βασικός σκοπός-ερώτημα αυτής της έρευνας είναι η εξακρίβωση της  καταλληλότητας 

και αποτελεσματικότητας του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος του διεθνούς 

οικονομικού οργανισμού Α (ή Τράπεζα ή IFI1 A) και η συμβολή του στην ανάπτυξη των 

υπαλλήλων. Στην εποχή μας ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί στρέφονται στην 

παροχή κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων τους και θα έχουν θετική επίδραση στην 

απόδοσή τους. Πεποίθηση του ερευνητή είναι ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματικός ο 

τρόπος που η κατάρτιση οργανώνεται από τον εν λόγω οργανισμό. Η παρούσα πολιτική 

κατάρτισης πρέπει να αναθεωρηθεί, να ενισχυθεί και να προσαρμοστεί τόσο στις 

τρέχουσες ανάγκες των υπαλλήλων όσο και στους στρατηγικούς στόχους του 

οργανισμού. Βοηθητικό εργαλείο σε αυτήν την προσπάθεια αναθεώρησης αποτελούν και 

οι εκπαιδευτικές πολιτικές των άλλων διεθνών οικονομικών οργανισμών.   

 

                                                 
1 IFI=International Financial Institution  
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2.3 ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Όπως προαναφέρθηκε η έρευνα βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ποιοτικά στοιχεία. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ερευνητικοί στόχοι χρησιμοποιήθηκαν τόσο πρωτογενείς 

όσο και δευτερογενείς πηγές πληροφοριών όπως η ‘field research’και η ‘desk research’ 

αντίστοιχα. Η ποιοτική μέθοδος συλλογής πληροφοριών που ακολουθήθηκε είναι αυτή 

της εκ βαθέων προσωπικής συνέντευξης. Οι λόγοι για τους οποίους εφαρμόστηκε η 

προαναφερθείσα μέθοδος αναλύονται παρακάτω.    

 

Είναι σίγουρο πως η εκ βαθέων συνέντευξη μπορεί να παρέχει στον ερευνητή 

πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να αντληθούν μέσω ενός απλού ερωτηματολογίου. 

Σύμφωνα με τον Burgess (1982) η συνέντευξη παρέχει την ευκαιρία στον ερευνητή να 

εξετάσει βαθιά ένα θέμα και να αποκαλύψει νέα στοιχεία και διαστάσεις ενός 

προβλήματος καταλήγοντας σε ακριβείς απολογισμούς που κατά κύριο λόγο βασίζονται 

σε προσωπικές εμπειρίες. Ο κύριος λόγος για τον οποίο διεξάγεται η έρευνα με τη χρήση 

συνεντεύξεων είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τη 

σημασία των καταστάσεων που βιώνουν μέσα από το προσωπικό τους σύνθετο πλέγμα 

πεποιθήσεων και αξιών (Easterby-Smith et al, 1999).  

 

Όπως είπαμε στα πλαίσια αυτής της έρευνας θα διεξαχθούν συνεντεύξεις τόσο του 

υπευθύνου του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού όσο και υπαλλήλων που εργάζονται σε 

διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα του οργανισμού. Στην παρούσα φάση θα αναλύσουμε τη 

διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υπαλλήλων και 

στο επόμενο κεφάλαιο θα παραθέσουμε τα αποτελέσματα της συνέντευξης του τμήματος 

ανθρωπίνων πόρων.  

 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα δέκα υπαλλήλων  

που ανήκουν σε διαφορετικά ιεραρχικά και μισθολογικά επίπεδα και είναι διαφορετικού 

φύλου, ηλικίας, και εκπαιδευτικού υπόβαθρου. Στόχος του ερευνητή είναι να κατανοήσει 

πως οι υπάλληλοι κρίνουν την παρούσα εκπαιδευτική πολιτική και τα επιμορφωτικά 

προγράμματα της Τράπεζας.  
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2.4 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
Συνεντεύξεις  

Οι υπάλληλοι που επιλέχτηκαν ανήκουν σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα, μισθολογικές 

κλίμακες και εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Σε αυτό το σημείο θα παραθέσουμε κάποια 

στοιχεία που αφορούν το σύστημα ταξινόμησης του οργανισμού. Ο συγκεκριμένος 

οργανισμός (ή Η Τράπεζα) έχει δώδεκα βαθμούς, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν 

διαφορετικές μισθολογικές και ιεραρχικές θέσεις: Α1, A2, B3, B4, B5, B6, C7, C8, C9, 

D10, D11, D12, όπου ο βαθμός Α1 είναι ο υψηλότερος.  

 

Η επίσημη γλώσσα της Τράπεζας, συνεπώς και οι τίτλοι που κατέχουν οι υπάλληλοι, 

είναι στα αγγλικά και για αυτόν τον λόγο κρίνεται σκόπιμο να μην προβούμε στην 

μετάφραση τους διότι αυτό θα αλλοίωνε το περιεχόμενο τους.  Το δείγμα της παρούσας 

έρευνας περιλαμβάνει: δύο Administrative Assistant (D10), έναν Associate (C9), έναν 

Officer (B5), έναν Principal Associate(C7), δύο Senior Officers (B4), έναν Principal 

Officer (B4) και δύο Directors (A2). Το δείγμα προέρχεται και από τα δύο φύλα, 

αριθμώντας 4 άνδρες και 6 γυναίκες. Ο ερευνητής προσπάθησε να πραγματοποιήσει τις 

συνεντεύξεις με όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικό δείγμα.     

 

Μέσα από τις συνεντεύξεις ο ερευνητής προσπάθησε να αποκτήσει μια όσο το δυνατόν 

πιο εμπεριστατωμένη εικόνα της εκπαιδευτικής πολιτικής και των αναγκών των 

υπαλλήλων. Θεωρήθηκε απαραίτητο να περιληφθούν στην έρευνα υπάλληλοι που 

ανήκουν τόσο σε ανώτερο όσο και σε χαμηλότερο επίπεδο.  Αυτό γιατί οι μεν πρώτοι 

μπορούν να εκθέσουν τις απόψεις τους έχοντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των 

στρατηγικών στόχων του οργανισμού ενώ οι δεύτεροι μπορούν να αναφέρουν ποιες 

ενέργειες έχουν γίνει μέχρι τώρα και τι κίνητρα κρύβονται πίσω από αυτές.  

 

Οι συνεντεύξεις είχαν τη μορφή της ημι-δομημένης συνέντευξης. Ενώ δηλαδή το 

ερωτηματολόγιο, η σειρά καθώς και φρασεολογία των ερωτήσεων ήταν κοινή και για 

τους δέκα υπαλλήλους, υπήρχε κάποια ευελιξία ανάλογα με τον ερωτώμενο και η 

συνέντευξη είχε τη μορφή της ελεύθερης και ανοικτής συζήτησης.   
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2.5 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
  
Οι δευτερογενείς πηγές πληροφοριών περιλαμβάνουν ακαδημαϊκά περιοδικά, βιβλία, 

πηγές Διαδικτύου, καθώς και έγγραφα που σχετίζονται  με τις εκπαιδευτικές πολιτικές 

των δύο άλλων διεθνών οικονομικών οργανισμών.  

 

2.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
  
Με την περάτωση αυτής της έρευνας θα επιχειρήσουμε να πετύχουμε τους ακόλουθους 

στόχους:  

 Πώς οι υπάλληλοι αξιολογούν το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα του 

οργανισμού και ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

της παρούσας πρακτικής, και αν 

 Η παρούσα πρακτική συμβάλλει στην ολοκλήρωση των τωρινών και 

μελλοντικών στόχων της Τράπεζας. 

 

2.7 ΔΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
Οι ερωτήσεις αφορούσαν αρχικά κάποιες προσωπικές πληροφορίες των ερωτηθέντων 

όπως: η θέση που κατέχουν στον οργανισμό, το φύλο τους, η ηλικία τους, το επίπεδο της 

εκπαίδευσης τους και η ημερομηνία πρόσληψης τους. Παρακάτω παρατίθενται και 

σχηματικά τα στοιχεία αυτά.  

 

Age 

Male 22-32
20%

Male 33-44
20%Female 22-32

40%

Female 33-44
20%

Male 22-32
Male 33-44
Female 22-32
Female 33-44
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POSITION IN ORGANIZATION

2

1

21
1

1

2

DIRECTOR
PRINCIPAL OFFICER
SENIOR OFFICER
OFFICER
PRINCIPAL ASSOCIATE
ASSOCIATE
ADMINISTRATIVE ASS.

 

 

YEARS WITH THE BANK

1 - 3
20%

3 - 5
50%

 5 +
30% 1 - 3

3 - 5
 5 +

 
 

Η συνέντευξη που έγινε πρόσωπο με πρόσωπο με τον κάθε υπάλληλο διήρκησε περίπου 

30-40 λεπτά. Οι ερωτήσεις σχεδιάστηκαν με όσο το το δυνατόν απλό τρόπο προκειμένου 

να γίνουν εύκολα κατανοητές απ’όλους. Ο ερευνητής έλαβε υπόψη του ότι το 

ερωτηματολόγιο πρέπει να είνα συνοπτικό, δεδομένου ότι το δείγμα της περιελάμβανε 

και ανώτερα στελέχη των οποίων ο χρόνος είναι περιορισμένος.   

 

Η επιλογή του ανοιχτού τύπου ερωτήσεων έγινε για την εξυπηρέτηση των κάτωθι 

στόχων: 

 Να εκμαιεύσει τις ειλικρινείς σκέψεις των ερωτηθέντων  

 Να αφήσει τους υπαλλήλους να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους.  
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 Να τους ενθαρρύνει να παρέχουν οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες για το 

συγκεκριμένο θέμα.   

Σε αυτό το σημείο θεωρούμε απαραίτητο να υπενθυμίσουμε ότι το κύριο θέμα αυτής της 

έρευνας ήταν να ερευνηθεί η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα της παρούσας 

εκπαιδευτικής πολιτικής του οργανισμού Α και να προταθούν εναλλακτικές λύσεις για τη 

βελτίωσή της λαμβάνοντας υπόψη και τις πρακτικές των άλλων δύο διεθνών 

οργανισμών.  

 

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε δώδεκα ερωτήσεις, οι οποίες διαιρέθηκαν 

στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες :  

 

Κατηγορία Α: Ερωτήσεις που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση των 

υπαλλήλων   

Στην κατηγορία αυτή, που απαριθμεί τις πέντε πρώτες ερωτήσεις, ο ερευνητής 

επικεντρώνεται σε ερωτήσεις που αφορούν τη λαμβανόμενη επαγγγελματική κατάρτιση  

των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα μελετά τη συχνότητα των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, το είδος και το σκοπό των προγραμμάτων, τα παρεχόμενα οφέλη αυτών 

και τη σχέση που υπάρχει, εφόσον υφίσταται τέτοια, μεταξύ της κατάρτισης των 

υπαλλήλων και των ευκαιριών προώθησης τους μέσα στον οργανισμό.    

 

Κατηγορία Β: Ερωτήσεις που αφορούν την αξιολόγηση της παρούσας πρακτικής  

Η κατηγορία αυτή, που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 6-9, έχει ως στόχο να παροτρύνει 

τους υπαλλήλους να περιγράψουν και συγχρόνως να αξιολογήσουν την παρούσα 

εκπαιδευτική πολιτική λαμβάνοντας υπόψη το κατά πόσο αυτή συμβάλλει στην 

εκπλήρωση τόσο των αναγκών τους όσο και των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.  

 

Κατηγορία Γ: Ερωτήσεις που αναφέρονται στις ίδιες τις προτάσεις των υπαλλήλων 

Η κατηγορία αυτή, που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 10-11, έχει ως στόχο να αποσπάσει 

τις ίδιες τις προτάσεις των υπαλλήλων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής 

Αναμένεται δηλαδή από τους ερωτηθέντες να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις για την 

επίτευξη καλύτερης ποιότητας επαγγελματικής κατάρτισης, έχοντας ως γνώμονα την 
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επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία του παρελθόντος.  Επιπρόσθετα, πιστεύεται 

ότι οι προτάσεις των εργαζομένων θα αποβούν εξαιρετικά χρήσιμες για τον σχεδιασμό 

και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού επιμορφωτικού προγράμματος δεδομένου ότι οι 

ερωτηθέντες γνωρίζουν τις ανάγκες τους αλλά συνάμα είναι εξοικιωμένοι με τις 

διαδικασίες του οργανισμού.  

 

Κατηγορία Δ: Ερωτήσεις που επεξεργάζονται ζητήματα καριέρας. 

Τέλος, η τέταρτη κατηγορία που περιλαμβάνει την 12η ερώτηση, αναφέρεται σε θέματα 

επαγγελματικής εξέλιξης. Με αυτήν την ερώτηση ο ερευνητής θέλει να ελέγξει σε ποιο 

βαθμό ο εν λόγω οργανισμός προωθεί την εξέλιξη των εργαζομένων.  

  

Το πλήρες ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στο παράρτημα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30



Α.ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κύριο θέμα αυτής της εργασίας είναι να 

σχολιάσει και να κρίνει την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της παρούσας 

εκπαιδευτικής πολιτικής του IFI Α. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας βασίστηκαν 

στις αντιλήψεις, πεποιθήσεις και την εμπειρία των ατόμων που παρέθεσαν συνέντευξη.   

 

Αυτό το κεφάλαιο έχει ως στόχο την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Αναφέρεται στην εμπειρία κατάρτισης των ερωτηθέντων, στην προσωπική τους 

αξιολόγηση όσον αφορά την ισχύουσα εκπαιδευτική πρακτική και στον τρόπο που 

βλέπουν την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους μέσα στον οργανισμό.  Οι απαντήσεις 

των ερωτηθέντων παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.  

 

3.2 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  
 
3.2.1 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Τρεις από τους δέκα ερωτηθέντες αποκρίθηκαν ότι έχουν την  ευκαιρία να συμμετέχουν 

σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδόν μία φορά το χρόνο. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι 

ανήκουν σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα του ιδίου τμήματος, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει την αφοσίωση και πίστη του εν λόγω τμήματος στην εκπαίδευση των 

υπαλλήλων του. Για τους υπόλοιπους υπαλλήλους η συχνότητα συμμετοχής τους σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα είναι μία φορά κάθε τρία ή τέσσερα έτη.   

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφική μας επισκόπηση η χρήση της εκπαίδευσης 

εκτός του χώρου εργασίας έχει αυξηθεί εντυπωσιακά τα τελευταία τριάντα χρόνια 

(Jacobs, 2003) κάτι που φαίνεται και στη δική μας περίπτωση αφού και οι δέκα 

υπάλληλοι απάντησαν πως η εκπαίδευση που έλαβαν ήταν εκτός του χώρου εργασίας 

τους, κυρίως σε ιδρύματα της Δυτικής Ευρώπης. Η διάρκεια αυτών των μαθημάτων 

κυμάνθηκε από τρεις ως τέσσερις μέρες.  
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Ένας υπάλληλος είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

μέσω διαδικτύου ενώ κάποιος άλλος δοκίμασε ένα είδος εκμάθησης ‘εκτελώντας τη 

συγκεκριμένη εργασία’ εκτός του χώρου εργασίας του, σε έναν οργανισμό συγγενούς 

δραστηριότητας που εδρεύει στο Λονδίνο. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος επρόκειτο να 

μεταφερθεί μέσα σε ένα νεοσύστατο τμήμα του οργανισμού και για αυτό κρίθηκε 

απαραίτητο να εκπαιδευθεί από στελέχη ενός οργανισμού που διέθεταν το συγκεκριμένο 

τμήμα και μπορούσαν να μεταφέρουν την εμπειρία τους σε τρίτους. Παρέμεινε στον 

προαναφερθέντα οργανισμό για δύο εβδομάδες με αποτέλεσμα να κατανοήσει πως 

λειτουργεί στην πράξη ένα παρόμοιο τμήμα και να μεταφέρει στο δικό του τις ορθές και 

αποτελεσματικές πρακτικές που έχει υιοθετήσει ο εν λόγω οργανισμός. Αυτή η μέθοδος 

εκπαίδευσης εμπίπτει στην κατηγορία των οργανωμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων 

«Organized Study Visits» και συναντάται συχνά στους διεθνείς οικονομικούς 

οργανισμούς.   

 

Τέλος, δύο εκ των ερωτηθέντων παρακολούθησαν σεμινάρια τεχνικής εκπαίδευσης που 

αφορούσαν την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος IT.  

 

3.2.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 

Όσον αφορά στο σκοπό παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων το συμπέρασμα 

που συνάγεται από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι ότι αποβλέπουν στη βελτίωση 

των δεξιοτήτων τους και στην απόκτηση περαιτέρω γνώσεων που σχετίζονται με τη 

συγκεκριμένη θέση εργασίας τους. Μόνο δύο εκ των δέκα ερωτηθέντων απάντησαν πως 

σκοπός της εκπαίδευσης τους ήταν η απόκτηση νέων δεξιοτήτων, κυρίως τεχνικής 

φύσης, που συνδέονταν με την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος ΙΤ.   

 

3.2.3 ΟΦΕΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 

Για τους περισσότερους υπαλλήλους τα οφέλη της κατάρτισης επικεντρώνονται στην 

απόκτηση γενικών γνώσεων και στην αύξηση και βελτίωση των δεξιοτήτων που απαιτεί 

η ήδη υπάρχουσα θέση τους. Πολλοί από τους ερωτηθέντες διακατέχονται από το 
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συναίσθημα πως πολλές από τις αποκτηθείσες δεξιότητες δεν έχουν άμεση ισχύ στη 

καθημερινή τους εργασία. Μάλιστα ένας απ’αυτούς ανέφερε ότι είναι πολύ δύσκολο να 

παρακολουθεί αυτά τα προγράμματα και να επιστρέφει πίσω με μια ριζικά διαφορετική 

άποψη για το πως θα εκτελέσει την εργασία του.  

Τρεις υπάλληλοι ανέφεραν ότι, μεταξύ των άλλων πλεονεκτημάτων, είναι και η συνεχής 

ενημέρωση για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο τομέα της ειδίκευσης τους ενώ 

δύο από τους ερωτηθέντες θεωρούν ότι το βασικότερο πλεονέκτημα της εκπαίδευσης 

εκτός του χώρου εργασίας είναι η πραγματοποίηση δημοσίων σχέσεων. Όπως 

χαρακτηριστικά μας είπε ένας εκ των δύο υπαλλήλων "Τα σεμινάρια αυτά μας δίνουν 

την ευκαιρία να συναντήσουμε ανθρώπους που κατέχουν παρεμφερείς θέσεις σε 

οργανισμούς συγγενούς φύσης, να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας και να κερδίσουμε 

από την πείρα τους". Η άποψη αυτή συμβαδίζει με αυτά που υποστηρίζει ο Foot and 

Hook (1996) ότι "Η παρακολούθηση μαθημάτων εκτός του χώρου εργασίας μπορεί να 

παρέχει στο άτομο μια ευρύτερη εμπειρία και την ευκαιρία να ανακαλύψει πως 

λειτουργούν οργανισμοί παρόμοιας δραστηριότητας" αλλά και οι Baron and Kreps, 

(1999) που θεωρούν ότι "Τις περισσότερες φορές τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

σχετίζονται με την ανάμειξη συμμετεχόντων και από άλλες επιχειρήσεις προσδίδουν την 

ευκαιρία στο άτομο να διδαχθεί από τις άλλους οργανισμούς".  

    

3.2.4 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

 

Κοινή παραδοχή όλων των υπαλλήλων που συμμετείχαν σ’αυτήν την έρευνα είναι ότι οι 

πιθανότητες προώθησης δεν συνδέονται άμεσα με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

έχουν παρακουλουθήσει. Η επαγγελματική κατάρτιση αντιμετωπίζεται ως τρόπος 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της διεύρυνσης της εμπειρίας για τις ήδη υπάρχουσες 

θέσεις και όχι ως ευκαιρία να ενισχυθούν οι δεξιότητες για την κάλυψη μελλοντικών 

θέσεων υψηλότερων κλιμακίων.  
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3.2.5 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

Όπως φαίνεται και στο σχήμα η εκπαίδευση που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι τους 

βοήθησε σε μεγάλο βαθμό να βελτιώσουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες. Μάλιστα το 

εξήντα τοις εκατό των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η εκπαίδευση συμβάλλει από πολύ εώς 

πάρα πολύ στην βελτίωση των ανωτέρω ικανοτήτων.  

(α)

Καθόλου
10%Λίγο

10%

Αρκετά
20%Πολύ

50%

Πάρα Πολύ
10% Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Από το σχήμα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης και 

της επικοινωνίας με άλλους υπαλλήλους.  

( β)

Καθόλου
20%

Λίγο
10%

Αρκετά
50%

Πολύ
20%

Πάρα Πολύ
0% Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ  

Ένα αρκετό ικανοποιητικό ποσοστό πιστεύει ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει θετικό 

ρόλο στην ενδυνάμωση και παρακίνηση των υπαλλήλων. Κυρίως είναι οι υπάλλληλοι 

που κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις. Βέβαια δεν είναι αμελητέο και το ποσοστό των 

ατόμων που θεωρούν ότι η εκπαίδευση συμβάλλει πολύ λίγο στην βελτίωση των 

δεξιοτήτων εκείνων που σχετίζονται με ενδυνάμωση και παρακίνηση.   
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(γ)

Λίγο
40%

Αρκετά
50%

Πάρα Πολύ
0%Πολύ

10%

Καθόλου
0%

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ  

Είναι φανερό ότι η εκπαίδευση που έλαβαν οι εργαζόμενοι επηρέασε σε μικρό βαθμό την 

ικανότητα τους να επιλύουν συγκρούσεις. Ως ένα βαθμό αυτό είναι αναμενόμενο 

δεδομένου ότι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των ερωτηθέντων ανήκουν στα μεσαία 

κλιμάκια και τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν παρακαλουθήσει αφορούν 

κυρίως άλλου είδους δεξιότητες.   

(δ)

Καθόλου
20%

Λίγο
40%

Αρκετά
40%

Πάρα Πολύ
0%Πολύ

0% Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  

Στην συγκεκριμένη ερώτηση κυρίως οι υπάλληλοι που κατέχουν υψηλές θέσεις 

ανέφεραν ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολούθησαν έπαιξαν θετικό ρόλο 

στη βελτίωση των διαπραγματευτικών τους ικανοτήτων. Σε γενικές γραμμές βέβαια η 

εκπαίδευση σχετίζεται θετικά με την εν λόγω ικανότητα, η οποία είναι και απαραίτητη σε 

πολλούς τομείς  της τράπεζας.  
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(ε)

Καθόλου
20%

Λίγο
20%Αρκετά

40%

Πολύ
20%

Πάρα Πολύ
0% Καθόλου

Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ

  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

Το παρακάτω σχήμα αντανακλά ότι βασική απόρροια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

είναι η βελτίωση των τεχνικών ικανότητων. Ως επί το πλείστον η Τράπεζα προωθεί 

τέτοιου είδους προγράμματα που απώτερο σκοπό έχουν την βελτίωση των δεξιοτήτων 

αυτών που σχετίζονται κυρίως με τις ανάγκες της παρούσας θέσης.  

(στ)

Καθόλου
20%

Αρκετά
20%Πολύ

40%

Πάρα Πολύ
20% Λίγο

0%

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Παρατηρούμε ότι λίγοι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η εκπαίδευση δεν τους βοήθησε 

αρκετά στο να εκτελούν αποτελεσματικά την εργασία τους. Το ογδόντα τοις εκατό 

αυτών θεωρεί ότι μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορούν και εκτελούν πιο 

αποδοτικά και αποτελεσματικά την εργασία τους.  
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(ζ)

Λίγο
20%

Αρκετά
20%Πολύ

50%

Πάρα Πολύ
10%

Καθόλου
0%

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

Οι απόψεις των ερωτηθέντων διύστανται αναφορικά με τις συνέπειες που έχει η 

εκπαίδευση στη διαχείριση του χρόνου τους. Σε γενικές γραμμές όμως δεν φαίνεται να 

τους επηρεάζει και τόσο αφού πενήντα τοις εκατό αυτών θεωρεί ότι δεν παίζει κανέναν, 

ή  ελάχιστο, ρόλο στην εξοικονόμηση αυτού.  

(η)

Καθόλου
20%

Λίγο
30%

Αρκετά
30%

Πολύ
10%

Πάρα Πολύ
10%

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΤΟΧΟΙ 

Τέλος, η  εκπαίδευση βοηθάει αρκετά εώς πάρα πολύ τους υπαλλήλους στο να θέτουν 

ξεκάθαρους στόχους και να τους επιτυγχάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  
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(θ)

Καθόλου
10%

Λίγο
20%

Αρκετά
30%

Πολύ
30%

Πάρα Πολύ
10% Καθόλου

Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα Πολύ

 
3.2.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση μας έδειξε πως το πρώτο βήμα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας είναι ο καθορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών έτσι ώστε να τεθούν οι 

στόχοι που καλούνται να εξυπηρετήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.  Όσον αφορά 

στον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών δύο από τους ερωτηθέντες υπογράμμισαν 

ότι οι ανάγκες τους προσδιορίζονται μέσω της αξιολόγησης της απόδοσής τους 

(Performance Appraisal Review) που λαμβάνει χώρα μια φορά τον χρόνο. Η απόφαση 

που σχετίζεται με το αν ένας υπάλληλος πρέπει να παρακολουθήσει κάποια 

επιμορφωτικά προγράμματα ή όχι λαμβάνεται κατά κύριο λόγο από τον διευθυντή του, ο 

οποίος αξιολογεί την απόδοσή του υφιστάμενου του καθώς και τις δεξιότητες που 

απαιτεί η εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί για την επόμενη χρονιά.    

 

Ένας άλλος υπάλληλος δήλωσε ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες προσδιορίζονται  κυρίως με 

βάση τις απαιτήσεις της κάθε θέσης και τις εξελίξεις που αναμένονται στο τμήμα στο 

προσεχές μέλλον. Διαδραματίζεται μια συζήτηση μεταξύ του υπαλλήλου και του επόπτη 

όπου οι ανάγκες του υπαλλήλου και του τμήματος αναλύονται διεξοδικά και 

συναποφασίζεται εάν ο υπάλληλος χρειάζεται να λάβει κάποιου είδους κατάρτιση. Το 

αίτημα του υπαλλήλου στη συνέχεια εγκρίνεται από τον προϊστάμενο του τμήματος. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή ο υπάλληλος κατέχει έναν ενεργό ρόλο στην όλη 

διαδικασία.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι Torrington et al (1987) 

"Oποιαδήποτε μέθοδος και αν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των πιθανών 
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αναγκών κατάρτισης, οι υπάλληλοι πρέπει επίσης να ρωτηθούν για τις περιοχές όπου 

αισθάνονται ότι η απόδοσή ότι τους είναι ανεπαρκής και έχουν ελλείψεις στις γνώσεις 

και δεξιότητες τους".   

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και συγκεκριμένα με τους Byars and Rue (1997) "Ο 

διευθυντής του κάθε υπαλλήλου είναι αυτός που έχει πρώτιστα την ευθύνη για την 

επαγγελματική του κατάρτιση". Την άποψη αυτή φαίνεται να συμμερίζονται και οι 

διευθυντές τριών υπαλλήλων που συμμετείχαν στην έρευνα, οι οποίοι επισήμαναν ότι ο 

καθορισμός των εκπαιδευτικών τους αναγκών και η απόφαση για το αν θα σταλούν σε 

κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα λαμβάνεται κατά κύριο λόγο από τον διευθυντή τους. 

Αυτός είναι που εντοπίζει αν υπάρχουν αδυναμίες στον υπάλληλο του και τον 

ενθαρρύνει να ψάξει συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα  για την εξάλειψη τους.  

 

Για τους υπόλοιπους δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής εκπαιδευτική πολιτική που να ισχύει 

για το σύνολο της τράπεζας. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, μέσω των οποίων να 

καθορίζεται ποιος έχει ανάγκη για εκπαίδευση, ποιοι στόχοι εξυπηρετούνται και ποιο 

είδος κατάρτισης απαιτείται. Η υπάρχουσα πολιτική θεωρείται αποδιοργανωμένη αφού 

το κάθε τμήμα την εφαρμόζει όπως αυτό κρίνει σωστό. Έτσι, κάποιοι υπάλληλοι έχουν 

την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα ενώ σε άλλους δεν δίνεται αυτή η ευκαιρία ούτε μια φορά. Όπως μας είπε 

ένας υπάλληλος  ενώ στη θεωρία οι  ανάγκες της εκπαίδευσης προσδιορίζονται με βάση 

τους στόχους που έχουν τεθεί κατά την αξιολόγηση της απόδοσης του εργαζομένου στην 

πράξη δεν τηρείται κοινή διαδικασία καθορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών. Εμπόδιο 

στην παροχή αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι και οι περιορισμοί 

που τίθενται λόγω των χαμηλών προϋπολογισμών που προορίζει η Τράπεζα για την 

εκπαίδευση.  

 

Η πλειοψηφία των υπαλλήλων αντλεί τις πληροφορίες αναφορικά με εκπαιδευτικά 

προγράμματα από το διαδίκτυο αλλά και από τα ενημερωτικά φυλλάδια που λαμβάνει 

από επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης. 

Σημαντική πηγή πληροφοριών θεωρούν επίσης τις απόψεις των συναδέλφων τους που 
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ήδη έχουν παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια.  Το πρόβλημα, όπως μας ανέφερε ένας 

υπάλληλος, δεν είναι να βρει ποια προγράμματα υπάρχουν, αλλά να αποφασίσει ποιο 

απ’αυτά αξίζει τον κόπο.   

 

Τέλος στην ερώτηση για το πως γίνεται η αξιολόγηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, οι περισσότεροι αποκρίθηκαν ότι δεν καλούνται να τα αξιολογήσουν. 

Δεν υπάρχει καμία γραπτή έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών 

μαθημάτων ή οποιαδήποτε γραπτή αξιολόγηση των σεμιναρίων. Τα αποτελέσματα των 

προγραμμάτων που παρακολούθησαν αναφέρονται μόνο στον ανώτερο τους είτε 

εγγράφως είτε υπό μορφή άτυπης συζήτησης. Δεν υπάρχει καμία επίσημη διαδικασία ή 

οποιοδήποτε είδος μέτρησης μέσω του οποίου να καθορίζεται εάν τα εκπαιδευτικά 

μαθήματα είχαν τα προοριζόμενα αποτελέσματα. 

 

3.2.7 ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ   

 

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των εργαζομένων η παρούσα εκπαιδευτική πολιτική δεν 

ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Εξαίρεση αποτελούν δύο υπάλληλοι που 

εμφανίζονται ικανοποιημένοι από αυτήν ενώ για τους υπόλοιπους ο βαθμός εκπλήρωσης 

των εκπαιδευτικών τους αναγκών τυγχάνει να είναι πολύ μικρός. Τροχοπέδη στην 

επίτευξη ενός αποτελεσματικού σχεδίου κατάρτισης φαίνεται να είναι, πάντα σύμφωνα 

με τους υπαλλήλους, ο περιορισμένος προϋπολογισμός που διατίθεται για θέματα 

εκπαίδευσης.  

 

Οι απαντήσεις όλων συγκλίνουν στην άποψη ότι η εκπαίδευση που λαμβάνει κανείς και 

κατ’επέκταση το πόσο εποικοδομητική είναι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο 

με τον οποίο ο προϊστάμενος τους αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της επαγγελματικής 

κατάρτισης και από τον τρόπο που διανέμει τους πόρους που διατίθενται στο τμήμα του 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι κάποιοι 

υπάλληλοι παρευρίσκονται σε εκπαιδευτικά μαθήματα και παρακολουθούν σεμινάρια σε 

συχνή βάση, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, ενώ κάποιοι άλλοι δεν έχουν λάβει 

κανένα είδος κατάρτισης από την ημερομηνία πρόσληψής τους στον οργανισμό.  
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Επίσης, το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού 

οι στόχοι που τίθενται δεν είναι σαφείς και συγκεκριμένοι δυσχεραίνει ακόμα 

περισσότερο τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και κατά συνέπεια τη χάραξη 

μιας αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής.  Η απουσία ή η λαθεμένη εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών, όπως επισημαίνει και ο Brown (2002), εγκυμονεί σοβαρούς 

κινδύνους για τον οργανισμό που είτε θα προβεί σε περίσσεια εκπαιδευτικά 

προγράμματα, είτε θα εμφανίσει σοβαρές ελλείψεις, είτε θα χάσει το νόημα τελείως και 

θα αποπροσανατολιστεί από τους εκπαιδευτικούς του στόχους.    

 

3.2.8 ΓΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ   

 

Καταρχάς στην φάση αυτή πρέπει να γίνει διαχωρισμός των στόχων της Τράπεζας και 

των επιμέρους στόχων των τμημάτων, που όπως μας είπε κάποιος υπάλληλος που ανήκει 

σε υψηλή ιεραρχική θέση, καλό είναι να καλούνται τακτικοί στόχοι. Κατά γενική 

ομολογία οι ερωτηθέντες γνωρίζουν τόσο τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού 

όσο και τους επιμέρους στόχους του τμήματος τους.   

 

Η πλειοψηφία των υπαλλήλων συγκλίνει στην άποψη ότι βασικός και κύριος στόχος της 

Τράπεζας είναι η προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη που την 

απαρτίζουν και η ανάπτυξη αυτών. Έχοντας αυτό ως κύριο γνώμονα χρηματοδοτούν 

έργα με αναπτυξιακό αντίκτυπο αποβλέποντας πρωτίστως στην ευημερία των χωρών 

αυτών και όχι στο κέρδος.  

 

Όσον αφορά στους τακτικούς στόχους που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην 

ολοκλήρωση των στρατηγικών στόχων του οργανισμού αυτοί διαφοροποιούνται από 

τμήμα σε τμήμα. Δύο υπάλληλοι που ανήκουν στο τμήμα του "Project Implementation 

and Monitoring" επισήμαναν ότι οι στόχοι του τμήματος τους επικεντρώνονται στην 

τήρηση των όρων χρηματοδότησης των έργων καθώς και στην ομαλή λειτουργία των 

εσωτερικών διαδικασιών της τράπεζας. 

 41



Α.ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

Τέσσερις υπάλληλοι, στελέχη του "Finance Division", ανέφεραν ότι κύριος στόχος του 

τμήματος τους είναι η αποτελεσματική διαχείριση των χρηματικών πόρων της τράπεζας 

που περιλαμβάνει την έγκαιρη λήψη και σωστή επένδυση του κεφαλαίου που διαθέτει.   

 

Ένας υπάλληλος του "Banking Division", του τραπεζικού δηλαδή τμήματος που 

θεωρείται η ραχοκοκαλιά της τράπεζας αφού είναι το ‘κέντρο παραγωγής-core 

production center’ των projects, ανέφερε ότι οι στόχοι του τμήματος  εστιάζονται στην 

επέκταση των δια-περιφερειακών επενδύσεων, στην ενθάρρυνση του περιφερειακού 

εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών μελών του οργανισμού. 

Επιπρόσθετα, το τμήμα στοχεύει στην γεωγραφική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου 

της και στη χρηματοδότηση έργων με ισχυρό αναπτυξιακό αντίκτυπο για την περιοχή και 

με χαμηλό ρίσκο.   

 

Τέλος οι εναπομείναντες ερωτηθέντες του "Administrative Services Department" και του 

"Information Unit", υπογράμμισαν ότι ο κύριος στόχος του τμήματος τους είναι η 

υποστήριξη των βασικών λειτουργειών της Τράπεζας και η παροχή έγκυρης και σωστής 

πληροφόρησης.  

 

 3.2.9 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

 

Όπως είναι γνωστό η συνεχής κατάρτιση συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των 

στόχων ενός οργανισμού προσδίδοντας αξία στους σημαντικότερους πόρους που 

διαθέτει αυτός που είναι οι άνθρωποι που τον απαρτίζουν. Στην γρήγορα μεταβαλλόμενη 

διεθνή οικονομία που ζούμε η παροχή, λήψη και  βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων 

είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την βελτίωση της αποδοτικότητας ενός οργανισμού.    

 

Στην έρευνα που κάναμε δύο εκ των ερωτηθέντων, και πιο συγκεκριμένα αυτοί που 

ανήκουν στο "Finance Division", θεωρούν πως η παρούσα εκπαιδευτική πολιτική στο 

σύνολο της και ειδικότερα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει 
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συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του τμήματος τους αφού τους εξοπλίζει τόσο με 

τεχνικές όσο και με αντιληπτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για λήψη αποφάσεων 

που σχετίζονται με την καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου .  

 

Ο υπάλληλος του "Banking Division" θεωρεί ότι ως ένα βαθμο η εκπαιδευτική πολιτική 

συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού αλλά και ειδικότερα με τους 

στόχους του τμήματος του. Σύμφωνα με αυτόν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει 

παρακολουθήσει τον βοήθησαν να βελτιώσει τις διαπραγματευτικές του ικανότητες και 

να διευρύνει τις κοινωνικές του επαφές με αποτέλεσμα την προσέλκυση περισσότερων 

πελατών και  σημαντικών έργων.  

 

Άλλοι δύο υπάλληλοι του τμήματος "Project Implementation and Monitoring" ανέφεραν 

ότι η εκπαιδευτική πολιτική της Τράπεζας είναι σε εμβρυακό στάδιο και χρειάζονται 

ριζικές αλλαγές για τη βελτίωση της. Θεωρούν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της Τράπεζας 

είναι τέτοια ώστε η κατάρτιση που έχουν λάβει μέχρι σήμερα δεν μπορεί να απορροφηθεί 

απο τον οργανισμό προς όφελος του και κατά συνέπεια δεν συμβάλλει στην επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων.  

 

Γενικότερα, οι υπόλοιποι θεωρούν πως η ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική είναι 

αποδιοργανωμένη και χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση προκειμένου να διαδραματίζει 

ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Τράπεζας. Επίσης, είναι δύσκολο να 

καταστεί ξεκάθαρο από τους υπαλλήλους κατά πόσο η παρούσα εκπαιδευτική πολιτική 

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων αφού δεν έχει μετρήσιμη επίδραση δεδομένου ότι 

στερείται αξιολόγησης.  

 

Ένας εκ των υπαλλήλων εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εισαγωγή αλλά και η σωστή 

εφαρμογή του "Performance Management Tools Document" που αποτελεί το νέο 

εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων, θα συμβάλλει στη βελτίωση του 

προγραμματισμού της εργασίας (work planning) και της αξιολόγησης των  

εκπαιδευτικών αναγκών που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων 

της Τράπεζας.  Ένας υπάλληλος επισήμανε ότι η εκπαιδευτική πολιτική, με τον τρόπο 
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που εφαρμόζεται έως τώρα, λειτουργεί πρωτίστως ως είδος ανταμοιβής (bonus) για τους 

υπαλλήλους και όχι ως μέσο για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.   

 

3.2.10 ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

Όπως χαρακτηριστικά μας είπαν τέσσερις από τους υπαλλήλους η ισχύουσα 

εκπαιδευτική πολιτική δεν μεταχειρίζεται τους υπαλλήλους με δίκαιο και αντικειμενικό 

τρόπο. Δεν υπάρχει ένα τυποποιημένο πλαίσιο κατάρτισης που να λαμβάνει υπόψη του 

τις δυνατότητες, τα προσόντα και τις ελλείψεις των εργαζομένων αλλά μια πολιτική που 

βασίζεται κυρίως στις προσωπική κρίση του κάθε προϊστάμενου για την αναγκαιότητα 

και σπουδαιότητα της κατάρτισης των υπαλλήλων.  Εξαιτίας τούτου είναι σημαντικό να 

δημιουργηθεί ένα αντικειμενικό και δίκαιο σχέδιο κατάρτισης που θα λειτουργεί 

ανεξάρτητα από διευθυντικές απόψεις ή προκαταλήψεις.  

 

Σχεδόν όλοι οι δίδοντες συνέντευξη συμφώνησαν ότι οι σειρές μαθημάτων που 

παρέχονται εντός του χώρου εργασίας είναι η αποδοτικότερη λύση τόσο από άποψη 

χρόνου όσο και κόστους. Φαίνεται δηλαδή να συμμερίζονται ως έναν βαθμό την άποψη 

των Baron and Kreps (1999) που θεωρούν ότι η εκπαίδευση εντός του χώρου εργασίας 

είναι λιγότερο αποδιοργανωτική (disruptive), οικονομικότερη και επιτρέπει στους 

υπαλλήλους να εφαρμόσουν αυτά που μαθαίνουν την ίδια στιγμή.  Τέλος είναι πιο 

εύκολο να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε οργανισμού ακόμα και στις 

περιπτώσεις που παρέχεται από εξωτερικό εκπαιδευτή.  

 

Από την άλλη οι οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε παρόμοιους οργανισμούς του 

εξωτερικού και τα προγράμματα ανταλλαγής προσωπικού προτείνονται από την 

πλειοψηφία των υπαλλήλων που θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα διδαχθούν από την 

πολύτιμη εμπειρία που διαθέτουν οι εν λόγω πάγια εδραιωμένοι οργανισμοί, θα 

αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους και θα παραμείνουν ενήμεροι για τις πρόσφατες 

εξελίξεις του χώρου.    
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Κάποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν σε σχέση με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Όπως υπογράμμισε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος εκ των ερωτηθέντων τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα την 

ολοκλήρωση των στόχων του οργανισμού και τη διαμόρφωση μιας ισχυρής 

οργανωσιακής κουλτούρας.   Οι ικανότητες αυτές, που πρέπει να αναπτύξουν τα 

ανώτερα και ανώτατα στελέχη, είναι οι αντιληπτικές και διαπροσωπικές έτσι ώστε να 

αντιλαμβάνονται τα ερεθίσματα του εξωτερικού τους περιβάλλοντος και τον τρόπο με 

τον οποίο λειτουργούν οι άλλοι και να είναι σε θέση να κατευθύνουν, να παρακινούν 

τους υφιστάμενους τους και να χειρίζονται τις συγκρούσεις.   

 

Σύμφωνα με κάποιον υπάλληλο η διάχυση της γνώσης μεταξύ των τμημάτων θα αποβεί 

ιδιαίτερα χρήσιμη για τον οργανισμό και αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν εξειδικευμένα 

μέλη του προσωπικού παρέχουν σε άλλα μέλη τμημάτων τις γνώσεις και τις εμπειρίες 

τους.  

 

Υποστηρίχτηκε επίσης ότι ο οργανισμός θα πρέπει να σταματήσει να αποθαρρύνει με τη 

στάση του τους υπαλλήλους να παρακολουθήσουν προγράμματα διακεκριμένων 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας τα οποία παρέχουν ποικίλες σειρές μαθημάτων 

και μπορούν να αποβούν λιγότερα δαπανηρά και χρονοβόρα. Είναι σημαντικό για τους 

εργαζόμενους να λαμβάνουν κάποια βοήθεια από την Τράπεζα είτε χρηματική είτε με τη 

μορφή εκπαιδευτικής άδειας όταν παρακολουθούν τέτοιου είδους προγράμματα. Επίσης, 

προτεινόμενη λύση από τους υπαλλήλους είναι η  χρηματοδοτική συνδρομή της 

Τράπεζας για προγράμματα εξ αποστάσεως. 

 

3.2.11 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναμένει από το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού έναν 

πιο ενεργό ρόλο, καθώς και περισσότερη συμμετοχή και καθοδήγηση όσον αφορά στη 

διαδικασία της κατάρτισης.  Τονίστηκε από τους υπαλλήλους ότι το εν λόγω τμήμα θα 

πρέπει να υποστηρίξει πιο ενεργά την ανάπτυξη του προσωπικού της Τράπεζας μέσω της 

 45



Α.ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

εκπαιδευτικής διαδικασίας λαμβάνοντας υπόψη του τα καθήκοντα, τη θέση του κάθε 

υπαλλήλου καθώς και τις δυνατότητές του για προώθηση στα πλαίσια του οργανισμού.  

Επιπρόσθετα, η στενή συνεργασία του τμήματος με τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 

θα μπορούσε να παρέχει στο προσωπικό περισσότερες επιλογές.  

 

Το τρέχον επίπεδο κατάρτισης των υπαλλήλων αλλά και οι μελλοντικές εξελίξεις στην 

εργασία τους που θα απαιτήσουν με τη σειρά τους νέες δεξιότητες και ικανότητες είναι 

μεταβλητές που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού 

κατά το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.     

 

Κάποιος υπάλληλος υπογράμμισε ότι η Τράπεζα ως σύνολο θα πρέπει να καθορίσει ποιοι 

είναι οι στόχοι του οργανισμού και ποια τα αδύνατα σημεία αυτού ως προς το ανθρώπινο 

δυναμικό. Όπως δήλωσε και ο Galloway (2004) "Βασικός τρόπος αναβάθμισης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η ευθυγράμμιση των στρατηγικών στόχων του οργανισμού 

με τις πρωτοβουλίες κατάρτισης. Πρέπει να γίνει ευθυγράμμιση των μακροπρόθεσμων 

σχεδίων του οργανισμού με τις απαιτήσεις του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό θα 

επιτευχθεί με τη βοήθεια μιας ανάλυσης χάσματος μέσω της οποίας θα καθοριστούν οι 

δεξιότητες που κατέχονται αυτήν την περίοδο και εκείνες οι οποίες λείπουν. Πρέπει 

επίσης να προσδιοριστούν οι περιοχές που απαιτούν επανεκπαίδευση (re-skilling) και να 

αναπτυχθούν τα κατάλληλα σχέδια την απόκτηση αυτής. Τέλος πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα σε εκείνα τα προγράμματα εκπαίδευσης που ικανοποιούν τους 

στρατηγικούς στόχους που εμφανίζονται πρώτοι στην ιεραρχική κλίμακα". Σύμφωνα 

λοιπόν και με τον συγκεκριμένο υπάλληλο θα πρέπει να ελεγχθεί τι είναι αυτό 

απουσιάζει από το ανθρώπινο δυναμικό, η εμπειρία ή η κατάρτιση; Κατόπιν ο 

οργανισμός θα είναι σε θέση να αναπτύξει το σχετικό προϋπολογισμό και τα κατάλληλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα για να υποστηρίξει τις περιοχές εκείνες που εμφανίζουν 

ελλείψεις.  Τόνισε ακόμα ότι ο προϋπολογισμός δεν πρέπει να μοιράζεται εξίσου μεταξύ 

των τμημάτων αλλά ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος.   

 

Τέλος, ένας εκ των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού πρέπει να 

εξετάσει όλες τις θέσεις με τις οποίες κάθε θέση αλληλεπιδρά έτσι ώστε να επεκταθεί το 
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πεδίο δράσης ενός επικείμενου εκπαιδευτικού προγράμματος. Σύμφωνα πάντα με τον 

ίδιο υπάλληλο πρέπει να διατίθενται χρήματα και ημέρες σε κάθε υπάλληλο για την 

κατάρτιση του.  

 

3.2.12 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

 

Μια από τις προτεραιότητες του κάθε οργανισμού είναι και η επαγγελματική ανάπτυξη 

των υπαλλήλων του που απαιτείται τόσο για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας 

εργασίας του όσο και για τυχόν μελλοντικές, ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες που 

καθορίζονται ως προτεραιότητα του οργανισμού. Η υποστήριξη της επαγγελματικής 

ανάπτυξης είναι απαραίτητος όρος για την εκπλήρωση της αποστολής του οργανισμού 

και την επίτευξη των στόχων του (Stump,1986).  

 

Δυστυχώς η πλειοψηφία των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η 

Τράπεζα δεν υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους, ως ένα βαθμό 

επειδή είναι μικρού μεγέθους οργανισμός, αλλά και επειδή υπάρχει μια στατική 

νοοτροπία, σύμφωνα με την οποία ένα άτομο στρατολογείται για να εκτελέσει μια 

ορισμένη λειτουργία παρά να συμβάλλει ως μέρος του συνόλου στην  επίτευξη των 

στόχων του οργανισμού. Θεωρητικά υπάρχει ένα σχέδιο σταδιοδρομίας το οποίο όμως 

δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη.  

 

Περισσότερο ενθαρρυντική είναι η άποψη ενός υπαλλήλου που πιστεύει ότι οι 

εργαζόμενοι δεσμεύονται σε μια συνεχή διαδικασία εκμάθησης μέσω της οποίας ο 

οργανισμός υποστηρίζει την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους.  

 

Τέλος, σύμφωνα με κάποιον από τους ερωτηθέντες "Η Τράπεζα υποστηρίζει την 

επαγγελματική εξέλιξη των υπαλλήλων ως ένα βαθμό και οι υπάλληλοι πηγαίνουν σε  

training. Η εσωτερική μετακίνηση και οι προαγωγές δεν είναι συχνές επειδή ο 

οργανισμός είναι πολύ μικρός και έτσι υπάρχει ελάχιστος χώρος για προαγωγή. 

Επομένως είναι άδικο να κατηγορούμε πάντα την Διοίκηση της Τράπεζας".  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στο κεφάλαιο αυτό θα παραθέσουμε την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί τόσο ο 

οργανισμός Α όσο και δύο άλλοι παρόμοιοι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Η 

μέθοδος που ακολουθήθηκε για την καταγραφή της εκπαιδευτικής πολιτικής του IFI A, 

όπως και στην περίπτωση των υπαλλήλων, είναι αυτή της εκ βαθέων συνέντευξης του 

υπεύθυνου του τμήματος ανθρωπίνων πόρων. Η συνέντευξη αυτή είχε ως στόχο να 

καταγράψει εκ των έσω την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται αλλά και τις 

μελλοντικές ενέργειες που προτείνονται από το εν λόγω τμήμα για την επίλυση των 

προβλημάτων.  

 

Αρχικά θα γίνει μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας του IFI A και των 

στρατηγικών του στόχων και εν συνεχεία λεπτομερής καταγραφή των απαντήσεων που 

δόθηκαν από το εν λόγω τμήμα. Το ερωτηματολόγιο πάνω στο οποίο βασίστηκε η 

συνέντευξη παρατίθεται στο παράρτημα.  

 

Για την περιγραφή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΙFI B και Γ οι πληροφορίες 

αντλήθηκαν από έγγραφα τους στα οποία περιγράφονται οι εκπαιδευτικές πολιτικές τους.    

 

 4.1 ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α  
 
4. 1 .1 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 

Ο Διεθνής Χρηματοοικονομικός Οργανισμός Α είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

που ιδρύθηκε από  ένδεκα κράτη μέλη στη Μαύρη Θάλασσα και δραστηριοποιείται στη 

βαλκανική περιοχή. Όπως καθορίζεται και από την Ιδρυτική Συμφωνία της Τράπεζας, η 

αποστολή της είναι να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαδικασία μετάβασης των 

κρατών μελών της προς την οικονομική ευημερία των ανθρώπων της περιοχής. Αυτό θα 

το πετύχει μέσω της παροχής τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στις χώρες μέλη της,  
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όπως αυτά της δομημένης χρηματοδότησης έργου (project finance), της εταιρικής 

χρηματοδότησης (trade finance), των κοινοπρακτικών δανείων, καθώς και της παροχής 

εγγυήσεων (guarantees) και ιδίων κεφαλαίων (equity) τόσο σε δημόσιες όσο και σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο οργανισμός  απασχολεί περίπου εκατό υπαλλήλους και διαθέτει 

τα κεντρικά του στην Ελλάδα.  

 

Το όραμα της Τράπεζας  είναι να καθιερωθεί ως κυρίαρχος χρηματοδοτικός οργανισμός 

στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Με άλλα λόγια, επιθυμεί να καθιερώσει ένα 

«brand name» (εμπορικό όνομα) ως ο Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός της περιοχής 

του Ευξείνου Πόντου - ο κυρίαρχος παίκτης, η παρουσία του οποίου θα είναι καταλυτική 

για i) το περιφερειακό εμπόριο και τις επενδύσεις, ii) την προσέλκυση εξωτερικών 

επενδυτών και χρηματοοικονομικών  οργανισμών, iii) την προώθηση των περιφερειακών 

επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων iv) τη συνεργασία με άλλους 

διεθνείς οργανισμούς παρόμοιας φύσης για την προώθηση ανάλογων στόχων. 

 

Οι στρατηγικοί στόχοι της τράπεζας συνοψίζονται παρακάτω:  

 Κυρίαρχος στόχος της Τράπεζας είναι  η καθιέρωση της στην περιοχή ως ένας 

έγκυρος διεθνής οικονομικός οργανισμός που προωθεί την περιφερειακή 

ανάπτυξη και τη συνεργασία με τα κράτη μέλη, κατευθύνει την αναπτυξιακή τους 

πολιτική προς μια καλύτερη χρήση των πόρων τους και παρέχει συμβουλές για 

τον καθορισμό ορθολογικών οικονομικών πολιτικών.  

 Ανάληψη ερευνών και μελετών για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης 

της περιφέρειας των κρατών-μελών με σκοπό την τόνωση της ανασυγκρότησης 

και ανάπτυξης. 

 Ίδρυση και διαχείριση Ειδικών Ταμείων για συγκεκριμένους σκοπούς, οι οποίοι 

θα αποφασίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών. 

 Συνεργασία με διεθνή αναπτυξιακά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα (IFI’s)2, 

καθώς και με εθνικές χρηματοδοτικές και αναπτυξιακές οργανώσεις των κρατών-

μελών. 

 

                                                 
2 IFI: International Financial Institution 
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4.1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
4.1.2.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Η Τράπεζα ως ένας σύγχρονος οργανισμός αναγνωρίζει τα ευεργετικά αποτελέσματα 

που επιφέρει η εκπαίδευση στο προσωπικό της. Εξαιτίας τούτου προσπαθεί να σχεδιάσει 

μια εκπαιδευτική πολιτική που θα συμβάλλει τόσο στην εκπλήρωση των στρατηγικών 

της στόχων όσο και στην ικανοποίηση των αναγκών του προσωπικού της. 

 

Η εκπαιδευτική πολιτική έχει ως αφετηρία της την εκτίμηση των αναγκών των 

εργαζομένων (Training Needs Analysis-TNA), που αποτελεί μια συνεχή διαδικασία η 

οποία πραγματοποιείται από τους επικεφαλείς των τμημάτων με την υποστήριξη του 

τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού. Συγκεκριμένα οι ανάγκες του κάθε υπαλλήλου 

προσδιορίζονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης τους,‘Performance Appraisal’, που 

διεξάγεται στο τέλος του κάθε έτους. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας γίνεται 

εκτίμηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κάθε υπαλλήλου από τον προϊστάμενο του, 

αξιολογείται η συνολική του απόδοση και στη συνέχεια τίθενται οι στόχοι εργασίας του 

για τον επόμενο χρόνο και οι εκπαιδευτικές του ανάγκες.  Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι 

ικανότητες και δεξιότητες που βαρύνουν περισσότερο το κάθε τμήμα και χρήζουν 

αξιολόγησης προαποφασίζονται από τους διευθυντές των επιμέρους τμημάτων σε 

συνεργασία πάντα με το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού.  

 

Ο προϊστάμενος, σε συνεργασία με τον υπάλληλο του, συμπληρώνει τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες που διαβλέπει για το μέλλον αλλά και συγκεκριμένους μεθόδους, όπως για 

παράδειγμα mentoring/coaching ή on-the-job training,  που κατά τη γνώμη του πρέπει να 

ακολουθηθούν για την κάλυψη αυτών των αναγκών.   

 

Με βάση αυτές τις ανάγκες σχεδιάζονται και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της τράπεζας 

τα οποία έχουν ως απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση των ήδη υπαρχόντων δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων αλλά και την απόκτηση νέων που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν ως 

προπαρασκευαστικά εργαλεία για την κάλυψη νέων θέσεων εντός του οργανισμού.  
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Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να συντάξει 

μια έκθεση στον προϊστάμενο του παραθέτοντας τα σημεία κλειδιά της αποκτηθείσας  

γνώσης και πως οι γνώσεις τους αυτές μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της 

απόδοσης του τμήματος ή της ομάδας του. Δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις η 

έκθεση αυτή δεν συντάσσεται και περιορίζεται στα πλαίσια μιας άτυπης συζήτησης 

μεταξύ υπαλλήλου και προϊστάμενου, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της αξιολόγησης.  

 

4.1.2.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Η Τράπεζα επιθυμεί να επικεντρωθεί κυρίως στην εκπαίδευση εντός του χώρου εργασίας 

γιατί θεωρεί ότι οδηγεί στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Στις περιπτώσεις 

εκείνες όμως που οι ανάγκες των υπαλλήλων δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τα 

εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα της τότε προσφεύγουν σε προγράμματα εκτός του 

χώρου εργασίας.   

 

Η Τράπεζα έχει προσφέρει κάποιες σειρές μαθημάτων και σεμινάρια εντός του χώρου 

εργασίας, που δόθηκαν από εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους ή εξειδικευμένα 

στελέχη άλλων παρόμοιων οικονομικών οργανισμών. Πολλές φορές υιοθετείται και η 

μέθοδος της εκπαίδευσης εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία, που εφαρμόζεται από 

έναν προϊστάμενο, που καλείται να διδάξει στον νεοεισερχέμενο στο τμήμα πώς να 

ενεργεί με σωστό και αποδοτικό τρόπο. Για την αναπλήρωση υπαλλήλων σε περιπτώσεις 

άδειας ή απουσίας εφαρμόζεται και η μέθοδος της εναλλαγής των θέσεων εργασίας, με 

αποτέλεσμα οι υπάλληλοι που καταλαμβάνουν θέσεις σχετικά παρόμοιων ιεραρχικών 

επιπέδων να μαθαίνουν ο ένας τα καθήκοντα του άλλου και να μπορούν να τα 

εκπληρώσουν όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

 

Σε κάποιες περιπτώσεις τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται αφορούν όλο 

το προσωπικό, όπως για παράδειγμα αυτά που αφορούν νέες τεχνολογίες, ενώ σε άλλες 

παρέχονται σε μεμονωμένα άτομα ανάλογα με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα αυτών 

που τα παρακολουθούν.  
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Συχνά βέβαια οι εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων ικανοποιούνται μέσω 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται εκτός του χώρου εργασίας 

άλλοτε υπό τη μορφή δομημένης σειράς μαθημάτων, σεμιναρίων ή workshops που 

προσφέρονται από πανεπιστημιακά και άλλα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Εξέχουσα θέση κατέχουν και οι επισκέψεις σε όμορους οργανισμούς του εξωτερικού,  

που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αποβαίνουν πολύ χρήσιμες, αφού οδηγούν σε 

ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων και βοηθούν τη Τράπεζα, ως ΄νεοσύστατη και 

άπειρη΄, να διδαχθεί από τους παλαιότερους. Κάποιες φορές υιοθετείται και η μέθοδος 

του Εxternal Assignments-Secondment, της απασχόλησης δηλαδή σε κάποιον άλλο 

διεθνή ή κυβερνητικό οργανισμό για διάστημα που δεν ξεπερνάει τους έξι μήνες.   

 

Το κάθε τμήμα της Τράπεζας διαθέτει  ξεχωριστό προϋπολογισμό με τον οποίο μπορεί 

να χρηματοδοτήσει τα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού του κατόπιν έγκρισης 

από τον ανώτερο του τμήματος.  

 

4.1.2.3 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

  

Τα θέματα πάνω στα οποία εκπαιδεύονται οι υπάλληλοι της Τράπεζας είναι ποικίλα και 

ανάλογα με τις ανάγκες των υπαλλήλων και των επιμέρους τμημάτων. Σε γενικές 

γραμμές τα προγράμματα που προωθεί η Τράπεζα είναι τα ακόλουθα:  

 

• Εισαγωγικά προγράμματα (Introductory programs) που έχουν σαν σκοπό την 

όσο το δυνατόν πιο ομαλή και ταχύτερη προσαρμογή ενός νεοεισερχόμενου  

στελέχους στο καινούργιο εργασιακό του περιβάλλον; 

• Προγράμματα ανάπτυξης τεχνικών και τραπεζικών δεξιοτήτων 

(Banking/Technical skills development programs); 

• Πρόγραμμα ανάπτυξης της Διοίκησης του οργανισμού (Senior Management 

Development Program); 

•  Προσωπικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων (Personal skills 

development programs). 
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Τέλος υιοθετούνται προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, εκ των οποίων τα πιο 

δημοφιλή είναι αυτά των ελληνικών που γίνονται δωρεάν για τους εργαζόμενους και 

τους συγγενείς τους είτε με την αποπεράτωση του ωραρίου είτε κατά τη διάρκεια του 

μεσημεριανού διαλείμματος. Τα μαθήματα αυτά οργανώνονται προκειμένου να 

διευκολύνουν την ένταξη στον ελληνικό χώρο των εργαζομένων που προέρχονται από το 

εξωτερικό αλλά και να οδηγήσουν στη σύσφιξη των σχέσεων των ημεδαπών και 

αλλοδαπών υπαλλήλων.  

 

4.1.2.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

 

Τον ρόλο των εκπαιδευτών καλούνται να παίξουν σε πολλές περιπτώσεις τα στελέχη 

γραμμής των τμημάτων που αναλαμβάνουν τον ρόλο του μέντορα ή του δασκάλου για 

τους υφιστάμενους τους. Έως τώρα δεν υπήρχε κάποια εκπαίδευση αυτών κάτι το οποίο 

πρόκειται να αλλάξει στο προσεχές μέλλον. Σε άλλες περιπτώσεις οι εκπαιδευτές 

προέρχονται από το χώρο των επιχειρήσεων με τις οποίες η Τράπεζα συνεργάζεται ή από 

παρόμοιους οργανισμούς και οι διαλέξεις τους αναφέρονται σε ζητήματα που τα στελέχη 

της Τράπεζας αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

 

4.1.2.5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ  

 

Η εκπαιδευτική πολιτική είναι σημαντικό να συνδέεται με την οργανωσιακή στρατηγική 

κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις έως σήμερα, παρά τις 

προσπάθειες του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού. Αν και το τμήμα του ανθρώπινου 

δυναμικού επεσήμανε συχνά την ανάγκη να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι στρατηγικοί 

στόχοι και το business plan του επόμενου έτους πριν από τον προσδιορισμό των 

εκπαιδευτικών αναγκών, στην πραγματικότητα η καταγραφή των αναγκών γίνεται 

αβίαστα χωρίς ώριμη σκέψη.  
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Σημαντικό μέρος ευθύνης αναλογεί και στη Διοίκηση η οποία δεν έχει, ή δεν θέλει, να 

αντιληφθεί το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η διοίκηση των ανθρωπίνων 

πόρων στη διαδικασία της στρατηγικής διοίκησης. Το τμήμα του ανθρωπίνου δυναμικού 

ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με θέματα διοικητικής ρουτίνας και με καθημερινά 

προβλήματα χωρίς να έχει ουσιαστική επαφή με θέματα στρατηγικού σχεδιασμού. Η 

Διοίκηση στην πλειοψηφία της ενημερώνει το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού για τα 

στρατηγικά σχέδια της επιχείρησης αφού αυτά αποφασισθούν γεγονός που δυσχεραίνει 

την προσπάθεια του τμήματος να χαράξει μια εκπαιδευτική πολιτική που να συμβαδίζει 

με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού.  

 

Σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζεται σήμερα ο καθορισμός των στόχων του 

υπαλλήλου (individual objectives) είναι το στάδιο που προηγείται του σταδίου εκτίμησης 

των εκπαιδευτικών του αναγκών και αυτών της ανάπτυξης (Training/Development 

needs).  Στη θεωρία οι στόχοι, οι οποίοι πρέπει να ακολουθούν το μοτίβο των SMART 

στόχων δηλαδή να είναι συγκεκριμένοι-Specific, μετρήσιμοι-Measurable, ρεαλιστικοί-

Achievable, σχετικοί με τους στόχους της Τράπεζας και των επιμέρους τμημάτων- 

Relevant και χρονικά καθορισμένοι-Time Phased, πρέπει να είναι σύμφωνοι με την 

αποστολή, την ευρύτερη στρατηγική και τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. 

Στην πραγματικότητα όμως οι στόχοι αυτοί τίθενται αυθαίρετα χωρίς να υπάρχει 

ξεκάθαρη εικόνα των στόχων του οργανισμού και του κάθε τμήματος ξεχωριστά. 

Απόρροια αυτής της εσφαλμένης προσέγγισης είναι και η λάθος εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών που έπεται αυτού του σταδίου.  

 

4.1.2.6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

Η Τράπεζα είναι ένας οργανισμός σχετικά νέος με λίγα χρόνια λειτουργίας στο χώρο. Οι 

θέσεις που διαθέτει τη παρούσα στιγμή είναι περιορισμένες με αποτέλεσμα να μην 

ευνοείται σε γενικές γραμμές η μετακίνηση των υπαλλήλων σε  ανώτερα κλιμάκια. Λίγες 

είναι οι περιπτώσεις ατόμων που έχουν λάβει προαγωγή στα έξι χρόνια λειτουργίας της 
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και ακόμα λιγότερες αυτές που είναι απόρροια της παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.  

 

4.1.2.7 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  

 

Η Τράπεζα έως σήμερα δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται τη σημασία της  εξέλιξης της 

καριέρας (career development) των εργαζομένων. Για αυτόν τον λόγο δεν υπάρχουν 

πολλές περιπτώσεις υπαλλήλων που να παρουσιάζουν ανοδική κίνηση και πορεία στον 

οργανισμό. Μάλλον κυριαρχεί η αντίληψη ότι η υπευθυνότητα για τη διαμόρφωση της  

καριέρας του εργαζομένου έγκειται στον ίδιο και όχι τόσο στον οργανισμό που θα 

μπορούσε να παίξει ένα ρόλο κλειδί στη διαδικασία αυτή και να υποστηρίξει τον 

υπάλληλο στην προσπάθεια του.  

 

Το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού αναγνωρίζει ότι την ευθύνη για την ανάπτυξη της 

καριέρας πρέπει να επωμιστεί τόσο ο εργαζόμενος όσο και ο οργανισμός στον οποίο 

απασχολείται. Το ίδιο πρέπει να πιστέψει και η Διοίκηση που εώς τώρα δεν φαίνεται να 

ενεργεί προς αυτή την καυτεύθυνση και να προωθεί την εξέλιξη των εργαζομένων της. 

Εξάλλου το γεγονός ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αμφότερα μοιράζονται την ευθύνη 

διαχείρισης της καριέρας των εργαζομένων αντανακλάται και στην βιβλιογραφία στην 

οποία κυριαρχεί η αντίληψη της ‘κοινής ευθύνης’ (Orpen, 1994). 

 

Η εισαγωγή του "Performance Management Tools", στο οποίο αναγράφονται από τη 

Διοίκηση λεπτομερώς οι προτάσεις τους για εξέλιξη των εργαζομένων, αντανακλά, δειλά 

μεν, τη διάθεση της να υποστηρίξει την εξέλιξη της καριέρας τους. Φυσικά, είναι κοινή 

αντίληψη τόσο του τμήματος ανθρωπίνων πόρων όσο και της Διοίκησης ότι η 

αποτελεσματική ανάπτυξη καριέρας απαιτεί την ουσιαστική και άμεση συνδρομή του 

υπαλλήλου στον καθορισμό των στόχων της καριέρας του και των μελλοντικών του 

σχεδίων.  
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4.1.2.8 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

 Η Τράπεζα αντιμετωπίζει την εκπαίδευση περισσότερο ως επένδυση και όχι ως κόστος 

όμως υστερεί σε θέματα οργάνωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων. Επομένως, η 

ανάπτυξη και η καθιέρωση μιας συνεπής εκπαιδευτικής πολιτικής και ενός καλά 

προγραμματισμένου επιμορφωτικού προγράμματος θεωρείται ένας από τους 

πρωταρχικούς στόχους του οργανισμού. Έχοντας αυτό κατά νου η διεύθυνση 

ανθρωπίνου δυναμικού παρουσίασε πρόσφατα ένα εργαλείο μέτρησης της απόδοσης των 

εργαζομένων, το "Performance Management Tools", που αποσκοπεί στη  βελτίωση του 

προγραμματισμού εργασίας και του καθορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών. Η 

καινοτομία αυτή δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει την διαδικασία που ίσχυε ως 

σήμερα, αυτή του "Performance Appraisal". Κύριο μειονέκτημα αυτής της διαδικασίας 

είναι ότι ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών του υπαλλήλου είναι καθαρά 

δευτερεύουσας σημασίας κάτι που αποδεικνύεται  και από το γεγονός ότι η συμπλήρωση 

του τμήματος του εγγράφου αυτού που αφορούσε στις εκπαιδευτικές ανάγκες του 

εργαζομένου και καθορίζονταν από τον ίδιο και τον προϊστάμενο του γίνονταν τελείως 

αβίαστα χωρίς να έχει προηγηθεί επουσιώδης συζήτηση για τις πραγματικές ανάγκες του. 

Έτσι, η διαδικασία αποδείχθηκε ατελέσφορη αφού τα αποτελέσματα προσδιορισμού των 

εκπαιδευτικών αναγκών δεν χρησιμοποιήθηκαν με τον κατάλληλο τρόπο.    

 

Για να μπορέσει ο οργανισμός να βελτιώσει την αποδοτικότητα του και να πετύχει τους 

στόχους τους πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να βελτιώσει τη διαδικασία 

προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών.  Είναι γεγονός ότι ο οργανισμός δεν θα 

μπορέσει να χαράξει μια επιτυχημένη εκπαιδευτική πολιτική εάν νοσεί το στάδιο του 

προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών που αποτελεί το θεμέλιο λίθο αυτής.  

Αναμένεται ότι μέσω της εισαγωγής του εγγράφου "Performance Management Tools",  

θα περιγραφούν με σαφή τρόπο και θα ικανοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι ανάγκες 

κατάρτισης και ανάπτυξης των υπαλλήλων.  

 

Σύμφωνα με αυτό το εργαλείο θα προσδιορίζεται στην αρχή του κάθε έτους ένα πλάνο 

εργασίας (Work Planning) και στη συνέχεια θα γίνεται λεπτομερής αναγραφή του 

σχεδίου ανάπτυξης και εκπαίδευσης (Training and Development Plan). Στο τελευταίο θα 
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καθορίζονται οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες (Training Need), η αιτιολογία 

(rationale) που κρύβεται πίσω απ’αυτές, o βαθμός που θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση 

της αποδοτικότητας της εργασίας, οι ενέργειες (Recommended Actions) που πρέπει να 

λάβουν χώρα και οι αλλαγές που αναμένονται από τη βελτίωση συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων.  Τα στοιχεία αυτά θα αποτελούν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα βασίζεται 

η  πρόοδος του υπαλλήλου στο τέλος του εξαμήνου αλλά και η τυπική διαδικασία 

αξιολόγησης του (Performance Appraisal) στο τέλος του κάθε έτους.   

 

4.2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Β 
 

4.2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Ο Διεθνής χρηματοοικονομικός οργανισμός Β (ή Τράπεζα Β ή IFI B) αποτελεί έναν 

πολυμερή οργανισμό χρηματοδότησης και ανάπτυξης που αποσκοπεί στη μείωση της 

φτώχιας των υπανάπτυκτων περιοχών της Ασίας και του Ειρηνικού. Ιδρύθηκε το 1966 

και κατέχεται από εξήντα τρία μέλη προερχόμενα κυρίως από την περιοχή 

δραστηριοποίησης του. Η έδρα του οργανισμού βρίσκεται στην ανατολική Ασία ενώ 

διαθέτει άλλα είκοσι τέσσερα γραφεία σε όλο τον κόσμο και απαριθμεί περισσότερους 

από δύο χιλιάδες υπαλλήλους σε σχεδόν πενήντα χώρες. 

 

Γενικά, η διαχείριση της καριέρας στον χρηματοοικονομικό οργανισμό Β περιλαμβάνει 

την απόκτηση και βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων εκείνων που σχετίζονται με 

την εργασία τους. Η διαχείριση της σταδιοδρομίας είναι πρωτίστως βασική ευθύνη του 

κάθε υπαλλήλου χωρίς να αποκλείεται βέβαια και η συνδρομή των άλλων 

συμβαλλόμενων μερών όπως είναι ο διευθυντής του κάθε υπαλλήλου. Ο ΙFI B 

επικεντρώνεται στο να ενθαρρύνει το προσωπικό του να αναλάβει την ευθύνη για τη 

διαχείριση της σταδιοδρομίας του παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη 

και διαχείριση αυτής.    

 

Όσον αφορά στην κατάρτιση που παρέχει ο οργανισμός πρέπει να αναφέρουμε ότι οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων προσδιορίζονται μέσω ενός ειδικά μελετημένου 
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συστήματος "Προσδιορισμού των Εκπαιδευτικών τους Αναγκών-Training Needs 

Analysis System". Το σύστημα αυτό είναι μια συνεχής άσκηση, την ευθύνη της οποίας 

έχουν οι  επικεφαλείς των τμημάτων και των διευθυντών, κατόπιν στενής τους 

συνεννόησης με τα τμήματα προϋπολογισμού, προσωπικού, και διαχείρισης συστημάτων 

(Budget, Personnel and Management Systems Department) που καθορίζουν, διαθέτουν 

και διαχειρίζονται τον προϋπολογισμό του οργανισμού τόσο για την κάλυψη των 

οικονομικών του αναγκών όσο και για τις ανάγκες του προσωπικού του. Το σύστημα 

προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών χρησιμοποιείται ως βάση για την ανάπτυξη 

των κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων, η οποία εξασφαλίζει ότι οι ευκαιρίες 

μάθησης ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού. 

Επιπρόσθετα, ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών πραγματοποιείται κατόπιν 

ενδελεχής μελέτης της απόδοσης του υπαλλήλου και εξέλιξης της καριέρας του. 

Τα προγράμματα ανάπτυξης προσωπικού σχεδιάζονται, παραδίδονται, ρυθμίζονται και 

αξιολογούνται έχοντας ως βάση τους τα αποτελέσματα του ανωτέρου συστήματος 

καθορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών. Ο IFI B προσφέρει επιμορφωτικά 

προγράμματα τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου εργασίας της, που πρωταρχικό στόχο 

έχουν την απόκτηση και  βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτεί η 

τρέχουσα εργασία αλλά και αυτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

προπαρασκευαστικά εργαλεία για μελλοντικές θέσεις που θα κληθούν να αναλάβουν οι 

υπάλληλοι είτε εντός είτε εκτός του οργανισμού.   

 

Ο εν λόγω οργανισμός, για να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους του να εκμεταλλευτούν τις 

ευκαιρίες μάθησης που τους προσφέρονται και να αναλάβουν την ευθύνη για τη 

διαχείριση της καριέρας τους, διαθέτει στο προσωπικό του ετησίως έναν λογικό αριθμό 

εργάσιμων ημερών για τη συμμετοχή του σε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα.   

 

4.2.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ο IFI B δίνει ιδιαίτερο βάρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα εντός του χώρου εργασίας 

με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση των δαπανών του και τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας του. Τα επιμορφωτικά προγράμματα αφορούν κυρίως περιοχές όπως: 
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χρηματοοικονομικά, τραπεζικά, πληροφοριακά συστήματα καθώς και προγράμματα που 

σχετίζονται με διαπροσωπικές ικανότητες και ικανότητες επικοινωνίας. Στο εσωτερικό 

δίκτυο του οργανισμού (intranet) υπάρχει κατάλογος στον οποίο καταγράφονται με σαφή 

και λεπτομερή τρόπο τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρέχονται εντός του χώρου 

εργασίας και είναι διαθέσιμα εκείνη τη χρονική στιγμή.  

 

4.2.3 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Οι αναθέσεις εργασίας (work assignments) σε ένα άλλο τμήμα ή γραφείο της Τράπεζας Β 

παρέχονται σε διάφορα μέλη του προσωπικού προκειμένου να διευρύνουν τους ορίζοντες 

τους, να αναπτυχθούν και να αλλάξουν κατά κάποιο τρόπο την καριέρα τους. Υπάρχουν 

δύο τύποι ανάθεσης εργασίας: βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. 

  

4.2.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικές ανάγκες κάποιου μέλους του προσωπικού δεν 

καλύπτονται από τα εσωτερικά επιμορφωτικά προγράμματα τότε η Τράπεζα Β υιοθετεί 

προγράμματα εκτός του χώρου εργασίας.  Στην παρούσα φάση πρέπει να γίνει ένας 

διαχωρισμός των προγραμμάτων εκείνων που είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας και 

υπογραμμίζουν την άμεση ανάγκη της Τράπεζας για την απόκτηση συγκεκριμένων 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων και αυτών που είναι μακροπρόθεσμης διάρκειας και 

αποσκοπούν στην απόκτηση των ικανοτήτων εκείνων που θα συμβάλλουν στην 

γενικότερη προσωπική ανάπτυξη της καριέρας του εργαζομένου. Συνήθως, στην πρώτη 

περίπτωση παρέχεται εκπαιδευτική άδεια μετ’αποδοχών ενώ στη δεύτερη άνευ 

αποδοχών.   

 

Τα εξωτερικά προγράμματα εκμάθησης περιλαμβάνουν:  

 

α) Σεμινάρια, εξειδικευμένα μαθήματα, εργαστήρια ή συνέδρια που προσφέρονται από 

κάποιο πανεπιστήμιο ή καταρτισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα προγράμματα αυτά 

προσφέρονται στους υπαλλήλους προκειμένου να διευρύνουν τις ικανότητες και 
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δεξιότητες τους σε εξειδικευμένους τομείς προτεραιότητας ή να προετοιμάσουν κάποιο 

μέλος του προσωπικού να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες.  

 

β) Οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε οργανισμούς των αναπτυσσόμενων χωρών 

μελών τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι επισκέψεις αυτές παρέχουν 

στο προσωπικό την ευκαιρία να διδαχτεί από την εμπειρία άλλων οργανισμών και να τη 

χρησιμοποιήσει για την ορθότερη αντιμετώπιση προβλημάτων και την αξιολόγηση 

πραγματικών καταστάσεων.  

 

γ) Αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά προγράμματα με πιθανή την απόκτηση ενός πτυχίου.   

 

δ) Αναθέσεις εργασίας σε έναν άλλο διεθνή οργανισμό (ανάπτυξης) ή στον ιδιωτικό 

τομέα.   

 

Τέλος η Τράπεζα Β επιχορηγεί την εξ-αποστάσεως εκπαίδευση όταν αυτή παρέχεται 

εκτός των κανονικών ωρών απασχόλησης.   

 

4.3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ 
  

4.3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Ο Διεθνής Χρηματοοικονομικός οργανισμός Γ (ή Τράπεζα Γ ή IFI Γ) εγκαθιδρύθηκε το 

1991, με την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, για να ενθαρρύνει τη μετάβαση προς 

την οικονομία της ελεύθερης αγοράς και να προωθήσει την ιδιωτική και επιχειρηματική 

πρωτοβουλία στα κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (CEECs) και τα κράτη 

της Κοινοπολιτείας των Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS) που έχουν δεσμευθεί να 

εφαρμόσουν τις αρχές της πολυκομματικής δημοκρατίας, του πλουραλισμού και της 

οικονομίας της αγοράς. Κατέχεται από εξήντα κράτη μέλη και δύο διακυβερνητικούς 

οργανισμούς. Η αποστολή του αφορά στην  παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας σε 

είκοσι εφτά χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. Θεωρείται ο 

μεγαλύτερος επενδυτής στην περιοχή και πέρα από την χρηματοδότηση που παρέχει ο 
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ίδιος κινητοποιεί σημαντικά κεφάλαια από ξένους επενδυτές.  Η Τράπεζα Γ απαριθμεί 

στα κεντρικά της οχτακόσιους υπαλλήλους και χίλιους διακόσιους στα γραφεία των 

χωρών που αναλαμβάνει έργα. Παρά τους μετόχους της που προέρχονται από τον 

δημόσιο τομέα η Τράπεζα επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση επενδύσεων του 

ιδιωτικού τομέα.  

 

Η Τράπεζα Γ αναγνωρίζει ότι η εκπαιδευτική πολιτική της πρέπει να συμβαδίζει με τις 

αλλαγές που λαμβάνουν χώρα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της 

περιβάλλον και να τροφοδοτεί τους υπαλλήλους της με νέες-ενισχυμένες ικανότητες και 

δεξιότητες.  Επομένως, το προσωπικό ενθαρρύνεται να εκμεταλλευθεί πλήρως τις 

ευκαιρίες κατάρτισης που του παρέχονται. Η εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

γίνεται από τον ίδιο τον υπάλληλο και τον προϊστάμενο του και αποτελεί μέρος της 

αξιολόγησης της απόδοσης του (Performance Appraisal) που υποβάλλεται στο τμήμα 

ανθρώπινου δυναμικού και λειτουργεί ως βάση για τον σχεδιασμό των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων.   

 

Οι διευθυντές αναμένεται να παρέχουν στο λιγότερο πεπειραμένο προσωπικό την 

κατάλληλη καθοδήγηση και εκμάθηση κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας 

(on the job training). Πέρα από την εκμάθηση κατά την εκτέλεση της εργασίας η 

Τράπεζα Γ προσφέρει και μια ευρεία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

Περιορισμένη βοήθεια δίδεται στις περιπτώσεις εκείνες της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης 

και μόνο όταν αυτή είναι άρρηκτα δεμένη με τις απαιτήσεις της εργασίας των 

υπαλλήλων. Η Τράπεζα διαθέτει ανοικτό κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού της 

(Open Learning Centre Staff), όπου όλοι οι υπάλληλοι της έχουν ελεύθερη πρόσβαση.  

 

4.3.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες και τη διαθεσιμότητα των πόρων, η Τράπεζα Γ 

προσφέρει κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα στο προσωπικό της προκειμένου να 

επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:  

 61



Α.ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 Την παροχή υποστήριξης στους εργαζόμενους προκειμένου να διατηρήσουν τις 

επαγγελματικές τους δεξιότητες.   

 Τη διασφάλιση της ανάπτυξης και ενίσχυσης εκείνων των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων που ικανοποιούν τους κύριους στόχους του οργανισμού. 

 Τη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού μέσω του περιορισμού των 

αδυναμιών των λειτουργικών δεξιοτήτων και βελτίωσης αυτών που απαιτούνται 

για την ικανοποίηση προβλεπόμενων μελλοντικών αναγκών.  

 Την υποστήριξη και προώθηση της καριέρας του προσωπικού.   

 

Το τμήμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης της διεύθυνσης ανθρωπίνου δυναμικού 

διαχειρίζεται μια ευρεία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που συνήθως παρέχονται 

από εξωτερικό συνεργάτη εντός του χώρου εργασίας και αφορούν στα εξής:  

 

 Εισαγωγικά προγράμματα στο νεοεισερχόμενο προσωπικό;    

 Σειρές μαθημάτων για τα ανώτερα στελέχη που εστιάζονται στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων ηγεσίας και διαχείρισης;  

 Τεχνικά προγράμματα με σκοπό την αναβάθμιση σημαντικών τραπεζικών 

(banking), οικονομικών (financial) και πιστοληπτικών (credit) δεξιοτήτων;  

 Σειρές μαθημάτων για τη βελτίωση των προσωπικών εκείνων δεξιοτήτων που 

απαιτούνται στον εργασιακό χώρο.  

 

Ακόμα, τα επιμέρους τμήματα της τράπεζας, όπως αυτό του  Information Technologies ή 

το τμήμα υγιεινής και πρόληψης, παρέχουν εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης 

συμπεριλαμβανόμενων προσωπικών υπολογιστών, υγιεινής, πρόληψης ατυχημάτων, κ.α.   

 

Τα ανωτέρω προγράμματα περιγράφονται λεπτομερώς στον οδηγό που εκδίδεται από τη 

διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού.  

 

Το κάθε τμήμα της Τράπεζας Γ διαθέτει το δικό του προϋπολογισμό για την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών του αναγκών.  
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Η Τράπεζα Γ προσφέρει οικονομική βοήθεια και ενθαρρύνει το προσωπικό της να 

ακολουθήσει και ακαδημαϊκές σπουδές με την προϋπόθεση ότι αυτές λαμβάνουν χώρα  

εκτός των ωρών εργασίας του και εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο. Αυτό συμβαίνει δηλαδή 

στην περίπτωση υπαλλήλων που έχουν επιδείξει σημαντική απόδοση και το περιεχόμενο 

των σπουδών που θέλουν να ακολουθήσουν σχετίζεται με τη τρέχουσα εργασία τους. Η 

αίτηση που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέλη πρέπει να επικυρωθεί από τον 

επικεφαλή του τμήματος και να εγκριθεί από τον διευθυντή ανθρωπίνου δυναμικού. Το 

κόστος των σπουδών χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό κατάρτισης του τμήματος 

του υπαλλήλου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 
5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
Είναι σχεδόν σίγουρο πως οι εργαζόμενοι ενός διεθνούς οικονομικού οργανισμού θα 

συμμετέχουν σε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα και θα περάσουν από κάποιο είδος 

επαγγελματικής κατάρτισης. Ακόμα και άτομα που διαθέτουν ισχυρό ακαδημαϊκό 

υπόβαθρο έχουν ανάγκη από κάποιο είδος επαγγελματικής κατάρτισης για να μπορέσουν 

να εκτελέσουν αποτελεσματικά ορισμένες εργασίες. Επομένως η εκπαίδευση καθίσταται 

στις μέρες μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες των διεθνών οικονομικών 

οργανισμών.  

 
Από την έρευνα που διεξήχθη συμπεραίνουμε ότι οι ευκαιρίες για εκπαίδευση στον 

συγκεκριμένο οικονομικό οργανισμό δεν είναι όσο συχνές και αποτελεσματικές θα 

ανέμενε κανείς. Στο μεγαλύτερο μέρος του διεξάγονται εκτός του χώρου εργασίας τους 

κυρίως σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης με απώτερο 

σκοπό την ενδυνάμωση των ήδη υπαρχόντων ικανοτήτων και δεξιοτήτων του 

προσωπικού αλλά και την απόκτηση νέων.  

 

Τα κυριότερα οφέλη της ισχύουσας εκπαιδευτικής πολιτικής μπορούν να συνοψιστούν 

στην απόκτηση γενικών γνώσεων και στην ενίσχυση των ικανοτήτων των υπαλλήλων 

κυρίως στον τομέα της εξειδίκευσης τους. Εντούτοις, κάποιες από τις αποκτηθείσες 

ικανότητες δεν σχετίζονται άμεσα με την καθημερινή τους εργασία και δεν βρίσκουν 

εφαρμογή σε αυτήν. Η ευκαιρία που παρέχεται στους εργαζομένους, μέσω της 

εκπαίδευσης, να παραμένουν ενήμεροι για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον κλάδο 

αλλά και οι γνώσεις που αποκομίζουν από την εμπειρία των άλλων διεθνών οικονομικών 

οργανισμών καταγράφονται ως σημαντικά οφέλη της εκπαιδευτικής πολιτικής.  

 

Στον εν λόγω οργανισμό η εκπαίδευση δεν νοείται ως μέσο για εξέλιξη και προαγωγή. Η 

Τράπεζα αναγνωρίζει μόνο θεωρητικά τη σημασία της επαγγελματικής εξέλιξης των 

υπαλλήλων και δίνει έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να εδραιωθεί μια ενιαία, δίκαιη και 
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καλά σχεδιασμένη εκπαιδευτική πολιτική που θα ενσωματωθεί στη γενικότερη 

φιλοσοφία της τράπεζας για ανάπτυξη του προσωπικού της. Στη παρούσα φάση όμως η 

εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί ο οργανισμός φαίνεται να είναι αυθαίρετη και να 

βασίζεται κυρίως στις προσωπικές αντιλήψεις του κάθε προϊστάμενου ή αντιπροέδρου 

του κάθε τμήματος. Οι υπάλληλοι δίνουν την εντύπωση να μην γνωρίζουν ποια είναι ή 

αν υπάρχει εδραιωμένη εκπαιδευτική πολιτική. Για αυτούς είναι μια απλή διαδικασία 

που έχει σαν αφετηρία της το αίτημα που παρουσιάζουν στον διευθυντή τους για την 

παρακολούθηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σαν τέρμα την 

αποδοχή ή όχι του αιτήματος τους. Από την μια πλευρά βέβαια αυτό μπορεί να εμφανίζει 

κάποιες θετικές παραμέτρους δεδομένου ότι είναι μια πρακτική λιγότερο 

γραφειοκρατική, ευέλικτη και γρήγορη, αλλά από την άλλη στερείται διαφάνειας και 

ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων.  

 

Όπως προκύπτει από την έρευνα δεν γίνεται σαφής προσδιορισμός των εκπαιδευτικών 

αναγκών των υπαλλήλων. Έτσι, ενώ προβλέπεται στο τέλος του κάθε έτους να 

προσδιορίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού στην πραγματικότητα δεν 

τηρούνται σχεδόν ποτέ αλλά και συμπληρώνονται έτσι απλά χωρίς να έχει προηγηθεί 

καμιά ώριμη σκέψη.  Η Τράπεζα ευελπιστεί με την εισαγωγή του "Performance 

Management Tools Document" να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο λεπτομερής και 

εμπεριστατωμένης καταγραφής του προγραμματισμού της εργασίας αλλά και 

προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών που θα οδηγήσει με τη σειρά του σε μια 

αποτελεσματική εκπαιδευτική πολιτική.  Αυτό που αναρωτιέται κανείς είναι αν γίνει 

σωστή χρήση του νέου εργαλείου ή αν έχει την ίδια τύχη με την έως τώρα μέθοδο της 

αξιολόγησης των εργαζομένων.  

 

Όσον αφορά στην ενημέρωση που παρέχει το τμήμα του ανθρωπίνου δυναμικού για τη 

διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι υποτυπώδης και χρειάζεται 

σημαντική βελτίωση. Παραμένει λοιπόν στους υπαλλήλους να ερευνούν και να 

βρίσκουν, είτε μέσω του ιστοχώρου ή άλλων συναδέλφων τους, τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που λαμβάνουν χώρα την εκάστοτε περίοδο.  
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Σχετικά με την αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων φαίνεται να μην υπάρχει 

εδραιωμένη τυπική διαδικασία αξιολόγησης αυτών. Η αξιολόγηση περιορίζεται, και όχι 

πάντα, σε μια άτυπη αναφορά των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων του κάθε 

προγράμματος με αποτέλεσμα να μην εξετάζεται αν το πρόγραμμα είχε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα.  

 

Είναι σίγουρο πως η ισχύουσα εκπαιδευτική πολιτική είναι αποδιοργανωμένη και 

χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Από την εγκαθίδρυση του οργανισμού έως και σήμερα 

δεν έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση η οποία στην 

πραγματικότητα δεν θεωρείται και τόσο υποχρεωτική τόσο από τη Διοίκηση όσο και από 

το τμήμα του ανθρωπίνου δυναμικού. Μπορούμε να πούμε ότι περισσότερο νοείται ως 

δώρο προς τους εργαζόμενους παρά ως επένδυση στο προσωπικό τους. Αναμφισβήτητα 

υπάρχουν και εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν προκειμένου να εφαρμοστεί μια 

αποτελεσματική εκπαιδευτική πολιτική που στον μεγαλύτερο βαθμό έχουν να κάνουν με 

τους περιορισμούς που τίθενται λόγω χαμηλού προϋπολογισμού. 

 

Η πλειοψηφία των εργαζομένων θεωρεί ως αποτελεσματικότερες εκπαιδευτικές 

μεθόδους τις επισκέψεις σε παρόμοιους οργανισμούς και την εντός του χώρου εργασίας 

εκπαίδευση που συμφωνά με αυτούς είναι οικονομικώς αποδοτικότερη και λιγότερο 

χρονοβόρα.  

 

Τέλος η Διοίκηση μαζί με το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού καλούνται να 

διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη προώθηση της επαγγελματικής εξέλιξης των 

υπαλλήλων. Η παρούσα κατάσταση όπως περιγράφεται από τους υπαλλήλους 

αποδεικνύει ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο για βελτίωση σχετικά με τις ευκαιρίες 

ανάπτυξης της σταδιοδρομίας τους.  

 

Όλοι οι υπάλληλοι ελπίζουν πως ο οργανισμός θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στις 

απαιτήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος που απαιτεί εξειδίκευση, γνώσεις 

και πληθώρα δεξιοτήτων.  
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5.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Οι συνθήκες των γρήγορων τεχνολογικών αλλαγών και του αυξανόμενου ανταγωνισμού 

κάνουν περισσότερο επιτακτική την ανάγκη για καταρτισμένους υπαλλήλους. 

Αναμένουμε από τους υπαλλήλους να είναι πιο ευέλικτοι και να ανταπεξέρχονται σε 

διαφορετικούς ρόλους με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.  

Όπως προαναφέρθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθεί πέντε βήματα, που ξεκινούν 

από τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών, τον καθορισμό των εκπαιδευτικών 

στόχων, τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την παράδοση αυτών και 

τέλος την αξιολόγηση τους (Spector, 2003).  Η Τράπεζα θα πρέπει να κατανοήσει τον 

κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το κάθε βήμα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχικά 

δηλαδή θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στον σαφή προσδιορισμό των 

εκπαιδευτικών αναγκών και εν συνεχεία στη τοποθέτηση ρεαλιστικών και μετρήσιμων 

στόχων. Η εκτίμηση των αναγκών θα πρέπει να ολοκληρωθεί αφού προηγηθεί: 

 Oργανωσιακή ανάλυση (organization analysis) απαραίτητη για να καθοριστεί 

το κατά πόσο η εκπαίδευση είναι κατάλληλη και σύμφωνη με την στρατηγική 

του οργανισμού και τους πόρους που διατίθενται για αυτήν; 

 Ανάλυση  των ατόμων (person analysis), προκειμένου να καθοριστεί ποιοι 

υπάλληλοι και σε τι βαθμό έχουν ανάγκη την εκπαίδευση; και τέλος 

 Ανάλυση των καθηκόντων (task analysis), προκειμένου να προσδιοριστούν τα 

καθήκοντα, οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η συμπεριφορά στις οποίες πρέπει να 

δώσει έμφαση η εκπαιδευτική πολιτική. (Goldstein et al, 1991)   

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι αυτές που θα παρέχουν στους εσωτερικούς ή 

εξωτερικούς εκπαιδευτές μια σαφή εικόνα του οργανισμού και θα τους επιτρέψουν να 

σχεδιάσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο επιμορφωτικών προγραμμάτων. Επομένως, η 

κατάλληλη χρήση του "Performance Μanagement Tools" που μεταχειρίζεται αυτά τα 

θέματα θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στον οργανισμό.  
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Τα άτομα που κατέχουν διευθυντικές θέσεις πρέπει επίσης να αναμιχθούν στη διαδικασία 

της κατάρτισης και να συμβάλλουν με τη σειρά τους στην ανάπτυξη των υπαλλήλων.  

Μπορούν να διαδραματίσουν έναν κεντρικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

εκπαιδεύοντας το προσωπικό τους και ενθαρρύνοντας το να αναπτυχθεί. Τέλος έχουν την 

ικανότητα να ελέγξουν κατά πόσο τα αποτελέσματα της κατάρτισης επιτυγχάνουν τους 

οργανωτικούς στόχους.  

 

Είναι πολύ σημαντικό να αξιολογούνται τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και να εξετάζεται το αντίκτυπο που αποφέρουν αρχικά στην απόδοση του 

τμήματος και κατ’επέκταση στο σύνολο του οργανισμού. Μια καλά δομημένη 

αξιολόγηση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες ως προς την ωφελιμότητα του 

εκπαιδευτικού προγράμματος ενώ ταυτόχρονα αντανακλά το κατά πόσο το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα είχε τα προοριζόμενα αποτελέσματα. Την παρούσα στιγμή, που η 

αξιολόγηση δεν υφίσταται καν ή όταν υφίσταται είναι υποτυπώδης, είναι καλό να 

δημιουργηθεί μια απλή φόρμα όπου θα καταγράφονται τόσο από τον υπάλληλο όσο και 

από τον προϊστάμενο τα αποτελέσματα του επιμορφωτικού προγράμματος και θα 

παρατίθενται στο τμήμα του ανθρωπίνου δυναμικού για περαιτέρω επεξεργασία. 

 

Φαίνεται ότι οι άλλοι δύο διεθνείς οργανισμοί ήταν σε θέση να καθιερώσουν 

αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πολιτικές εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν αντιληφθεί 

την εξέχουσα σημασία και των πέντε προαναφερθέντων βημάτων και έχουν αναπτύξει 

τους απαραίτητους μηχανισμούς για να ελέγξουν τη λειτουργία τους. Σημαντικό στοιχείο 

στην περίπτωση και των δύο αυτών οργανισμών είναι ότι διαθέτουν εξειδικευμένο τμήμα 

που μεταχειρίζεται τα θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Στην περίπτωση μας όμως το  

μικρό μέγεθος του οργανισμού αλλά και η παρουσία των οικονομικών περιορισμών 

κάνουν τη δημιουργία ενός τέτοιου τμήματος, ή ακόμα και τη στρατολόγηση ενός ακόμα 

στελέχους αρμόδιου για θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, ανέφικτη. Σε αυτήν την 

περίπτωση θα μπορούσε να εξεταστεί η πιθανότητα πρόσληψης ενός εξωτερικού 

συμβούλου που θα μπορούσε να παρέχει συμβουλές για θέματα κατάρτισης και δεν θα 

ζημίωνε την Τράπεζα με έναν μισθό πλήρους απασχόλησης.  
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Αναμφισβήτητα, όλα τα ανωτέρω στάδια της εκπαιδευτικής πολιτικής απαιτείται να 

βρίσκονται σε αρμονία με τη στρατηγική της εταιρείας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο η 

εκπαίδευση που παρέχεται από την Τράπεζα θα είναι αποτελεσματική, επαρκής και 

σχετική με το αντικείμενο. Για να συμβεί όμως αυτό πρέπει εξ αρχής οι στόχοι του 

οργανισμού να έχουν διευκρινιστεί σαφώς και να υπάρχει κοινό όραμα για όλους.   

 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να μην 

γίνεται αβίαστα  αλλά να συνδέεται άρρηκτα με τους στρατηγικούς στόχους του 

οργανισμού. Είναι σημαντικό για την Τράπεζα να υιοθετήσει μια πιο ευρεία 

εκπαιδευτική προσέγγιση, που να μην περιορίζεται μόνο στον βασικό στόχο της 

εκπαίδευσης που είναι η εκμάθηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, αλλά στην δημιουργία 

και διάχυση της αποκτηθείσας γνώσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Noe et al 

(2003) για να μπορέσει ένας οργανισμός να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

πρέπει να οραματίζεται την εκπαίδευση πιο πλατιά σαν έναν τρόπο δημιουργίας 

διανοητικού κεφαλαίου (intellectual capital), που σαν έννοια περικλείει τόσο τις βασικές 

δεξιότητες-basic skills-αυτές δηλαδή που απαιτούνται για να εκτελέσει κάποιος την 

εργασία του, όσο και περαιτέρω δεξιότητες-advanced skills που αναφέρονται στην 

ικανότητα κάποιου να μοιράζεται και να διαχέει αυτά που μαθαίνει στους άλλους 

υπαλλήλους.  Η προσέγγιση αυτή, που έχει υιοθετηθεί από πολλούς οργανισμούς, είναι 

γνωστή ως High leverage Training Approach. Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης 

δημιουργεί συνθήκες εργασίας που ενθαρρύνουν τη συνεχή μάθηση (continuous 

learning) και βοηθούν την Τράπεζα να εξελιχθεί σε έναν οργανισμό που συνεχώς 

μαθαίνει, προσαρμόζεται και αλλάζει, δηλαδή σε ‘learning organization’.  

 

Το "Performance Μanagement Tools" που παρουσιάστηκε πρόσφατα από το τμήμα του 

ανθρωπίνου δυναμικού σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει και τα 

πέντε μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εργαλείο αυτό που αφορά στο σχεδιασμό 

ενός πλάνου εργασίας (Work Planning) καθώς και ενός σχεδίου εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης αναμένεται να αποφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο στον οργανισμό όσο και 

στους υπαλλήλους του. Η σωστή μεταχείριση του συγκεκριμένου εργαλείου θα δώσει 

την ευκαιρία στην Τράπεζα να εκτιμήσει με ακρίβεια την απόδοση των εργαζομένων 
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στην τρέχουσα θέση τους αλλά και τις πιθανότητες αναρρίχησης τους σε υψηλότερες 

θέσεις. Ταυτόχρονα θα βοηθήσει τον υπάλληλο να αντιληφθεί πόσο καλά εκτελεί την 

εργασία του και να συμμετέχει στον σχεδιασμό των σχεδίων εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

του που θα συμβάλλουν με τη σειρά τους στην προώθηση των προσωπικών του 

φιλοδοξιών σχετιζόμενων με την καριέρα. Φαίνεται δηλαδή ότι η Τράπεζα έχει αρχίσει 

να αντιλαμβάνεται και τη σημασία της εξέλιξης της καριέρας και πως αυτή μπορεί να 

προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες, τόσο στον ίδιο τον υπάλληλο όσο και στον 

οργανισμό. Πολλοί οργανισμοί στις μέρες μας έχουν πειστεί ότι υποστηρίζοντας τα 

προγράμματα ανάπτυξης σταδιοδρομίας θα ωφελήσουν τόσο το άτομο όσο και τον 

οργανισμό (Stump, 1986). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορεί να συμβάλλει στην 

βελτίωση του ηθικού αλλά και της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Για αυτόν τον 

λόγο τόσο οι διευθυντές όσο και οι υπάλληλοι πρέπει να αναμιχθούν στην δυναμική 

διαδικασία ανάπτυξης της καριέρας και να αγκαλιάσουν τη διαδικασία της αέναης και 

συνεχής μάθησης που θα δώσει την ευκαιρία στον εργαζόμενο να ανταποκριθεί στις 

συνθήκες του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος (Anakwe et al, 2000).   

 

Για να λειτουργήσει όμως σωστά το "Performance Μanagement Tools" είναι απαραίτητο 

η Διοίκηση αλλά και οι διευθυντές, που ελέγχουν τη διαδικασία, να πεισθούν για τον 

κρίσιμο ρόλο που καλείται να παίξει το νέο αυτό εργαλείο στην εφαρμογή μιας 

επιτυχημένης διαδικασίας κατάρτισης και ανάπτυξης. Οι διευθυντές οι οποίοι αναμένεται 

να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή πρέπει να εκπαιδευτούν για να 

εξοικιωθούν με την όλη κατάσταση. Είναι σημαντικό για το τμήμα του ανθρωπίνου 

δυναμικού να αποδείξει ότι οι δραστηριότητες κατάρτισης συνδέονται άρρηκτα με τους 

στρατηγικούς στόχους του οργανισμού και συμβάλλουν στην επιτυχία τους. Μόνο εάν η 

ίδια η Διοίκηση δεσμευτεί και πιστέψει σε αυτό το εγχείρημα τότε θα λάβει και την 

υποστήριξη που αναμένει.  

 

Γενικεύοντας θα λέγαμε ότι βασική προϋπόθεση για να επιτύχει η πολιτική εκπαίδευσης 

και ανάπτυξης του οργανισμού είναι να πιστέψουν όλοι σε αυτήν. Χωρίς την ορατή και 

διαρκή δέσμευση στην εκπαίδευση από την κορυφή, όπως τη Διοίκηση και τα ανώτατα 

στελέχη του οργανισμού, και χωρίς την κατάλληλη κουλτούρα του οργανισμού που 
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λειτουργεί ως ένθερμος υποστηρικτής της εκπαίδευσης είναι σχεδόν ακατόρθωτο να 

λειτουργήσει σωστά η εκπαιδευτική πολιτική. Αναμφισβήτητα, υπάρχει απαίτηση 

αλλαγής στο κύρος που αποπνέουν οι λειτουργίες της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης. 

Τέτοια αλλαγή θα επέλθει με παρότρυνση την οποία καλούνται να προσφέρουν κατά ένα 

μεγάλο μέρος τα στελέχη που θα παίξουν το ρόλο των εκπαιδευτών.  

 

Εντούτοις, η Τράπεζα συναντά ποικίλα εμπόδια στο δρόμο της που δυσχεραίνουν το 

έργο της. Για παράδειγμα, ως μικρός οργανισμός, διαθέτει περιορισμένα κονδύλια για 

την ανάπτυξη του προσωπικού της. Συνεπώς θα ήταν χρήσιμο, για λόγους 

εξοικονόμησης κόστους, να εστιάσει την προσοχή της σε προγράμματα που θα 

πραγματοποιηθούν εντός του χώρου εργασίας της και θα ικανοποιούν τις ανάγκες ενός 

σχετικά μεγάλου αριθμού ατόμων. Φυσικά, στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων δεν καλύπτονται από τα εσωτερικά προγράμματα 

της Tράπεζας, τότε πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθούν μαθήματα που 

παραδίδονται εκτός του χώρου εργασίας.  Οι οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 

όμορους οργανισμούς θεωρούνται μια συμφέρουσα λύση τόσο από άποψη χρόνου όσο 

και κόστους. Τέλος η Τράπεζα πρέπει να αλλάξει τη στάση της όσον αφορά τις 

ακαδημαϊκές σπουδές και να ακολουθήσει το παράδειγμα των άλλων δύο 

χρηματοοικονομικών οργανισμών που χρηματοδοτούν ως ένα βαθμό την απόκτηση 

ακαδημαϊκής μόρφωσης.  

 

Ένας τομέας στον οποίο η Τράπεζα υστερεί και επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση είναι 

αυτός της διάχυσης πληροφοριών που σχετίζονται με επιμορφωτικά προγράμματα. 

Δυστυχώς, οι υπάλληλοι της Tράπεζας δεν λαμβάνουν σχεδόν καμμία υποστήριξη ως 

προς την εξεύρεση των επιμορφωτικών προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα την 

τρέχουσα χρονική στιγμή. Το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού καλείται να παίξει 

ουσιαστικό ρόλο ως προς τη συλλογή και διάχυση των σχετικών πληροφοριών και τούτο 

μπορεί να το πετύχει μέσα από μια συστηματοποιημένη ροή πληροφοριών που θα 

παρέχονται στο προσωπικό της μέσω του ενδοδικτύου (Intranet) που διαθέτει.  Η ύπαρξη 

ενός ημερολογίου, όπου θα αναγράφονται τα προγράμματα που είναι διαθέσιμα τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θα μπορούσε να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμη για το 
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προσωπικό της.  Σημαντικά μαθήματα θα μπορούσε να λάβει η Τράπεζα από τους 

άλλους δύο διεθνείς οργανισμούς που εμφανίζουν σημαντικό προβάδισμα σε αυτόν τον 

τομέα.  Τόσο ο διεθνής οργανισμός Β όσο και ο Γ διατηρούν ανά πάσα χρονική στιγμή 

λεπτομερή λίστα όπου αναγράφονται τα επιμορφωτικά προγράμματα που είναι 

διαθέσιμα. Και στις δύο περιπτώσεις, εάν ο υπάλληλος εμφανίσει κάποιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή αν αυτές προσδιοριστούν από τον προϊστάμενο του τότε απομένει στο τμήμα 

λειτουργίας ανθρωπίνων πόρων να εντοπίσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είναι 

κατάλληλο για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών. Η μοναδική έννοια του 

υπαλλήλου είναι να σκεφτεί ‘τι ακριβώς του χρειάζεται’.  

 

Επίσης, τα προγράμματα εξ αποστάσεως (e-learning) είναι μια εναλλακτική και όχι τόσο 

ακριβή μέθοδος εκπαίδευσης, που θα μπορούσε να υιοθετηθεί από την Τράπεζα έτσι 

ώστε να παρέχεται η ευκαιρία σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων να εκπαιδευτούν και 

μάλιστα την χρονική στιγμή της επιλογής τους.   

 

Τέλος, πολλοί διεθνείς οργανισμοί έχουν διαπιστώσει τα θετικά αποτελέσματα που θα 

αποφέρει η ύπαρξη ενός εσωτερικού κέντρου εκπαίδευσης στην επαγγελματική 

κατάρτιση του συνόλου του προσωπικού. Το κέντρο αυτό θα μπορούσε να έχει ένα ευρύ 

φάσμα μέσων αυτοεκπαίδευσης συμπεριλαμβανόμενων βιβλίων,  CD-ROM, εφημερίδων 

περιοδικών, βιντεοκασέτων κ.α. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους 

υπαλλήλους να εκπαιδεύονται τη στιγμή που το επιθυμούν και να μην αναγκάζονται να 

περιμένουν μέχρι να σχεδιαστείο η επόμενη σειρά μαθημάτων. Η Τράπεζα διαθέτει 

βιβλιοθήκη, η οποία αν οργανωθεί σωστά θα μπορούσε να εξυπηρετήσει 

αποτελεσματικά αυτόν τον σκοπό.   

Το πιο σημαντικό όμως για να πετύχει τόσο η εκπαιδευτική πολιτική όσο και οι άλλες 

πολιτικές που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το  τμήμα ανθρωπίνων πόρων είναι να 

αντιληφθεί η Διοίκηση ότι το ισχύον μοτίβο της μονομερής συνεργασίας, όπου το εν 

λόγω τμήμα ενημερώνεται για τα στρατηγικά σχέδια της επιχείρησης αφού αυτά 

αποφασισθούν,  πρέπει να εκλείψει και να υιοθετηθεί αυτό της σταδιακής ενσωμάτωσης 

(integrative linkage) που συνεπάγεται συνεχή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ της 
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ομάδας στρατηγικού σχεδιασμού και του τμήματος ανθρωπίνων πόρων και όχι διαδοχική 

σχέση (Κουφίδου, 2001).  

 

5.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 

Όπως έχει αναφερθεί κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να σχολιάσει την 

καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής του διεθνούς 

οικονομικού οργανισμού Α λαμβάνοντας υπόψη του την υπάροχουσα λογοτεχνία και τις 

εκπαιδευτικές πολιτικές δύο άλλων παρόμοιων οργανισμών. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές 

της IFI Β και της IFI Γ επέτρεψαν στον ερευνητή να διαμορφώσει μια σαφή εικόνα ως 

προς το πως πρέπει να οργανωθεί ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. Για λόγους εχεμύθειας 

δεν αποκαλύφθηκαν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες αλλά και τα ονόματα των διεθνών 

οικονομικών οργανισμών.   

 

Οι συνεντεύξεις που δόθηκαν βοήθησαν ώστε να προσδιοριστούν οι ανεπάρκειες της 

υπάρχουσας πολιτικής και να διατυπωθούν προτάσεις για ένα αποτελεσματικότερο 

σχέδιο κατάρτισης. Το γεγονός ότι τα ονόματα των υπαλλήλων που παρέθεσαν 

συνέντευξη κρατήθηκαν μυστικά ήταν θετικό από την άποψη ότι ήταν ελεύθεροι να 

εκφράσουν την άποψη τους χωρίς το φόβο να εκτεθούν στους ανώτερούς τους. Το 

δείγμα των δέκα υπαλλήλων θεωρήθηκε ικανοποιητικό και ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό, 

δεδομένου ότι επιλέχτηκαν άτομα απο όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες. Αναμφισβήτητα 

υπήρξαν κάποιοι χρονικοί περιορισμοί εξαιτίας του γεγονότος ότι οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας.   

 

Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά τον σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει η εκπαίδευση στην ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα ενός οργανισμού, 

ιδίως στις συνθήκες του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των γρήγορων τεχνολογικών 

αλλαγών.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 

1. Με ποιο τρόπο σχεδιάζεται η εκπαιδευτική πολιτική της τράπεζας; 

a. Πως προσδιορίζονται οι ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού; 

b. Ποιοι οι αντικειμενικοί στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων; 

c. Πως γίνεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων; 

2. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που ακολουθεί η τράπεζα; 

3. Ποιοι είναι αυτοί που αναλαμβάνουν το ρόλο των εκπαιδευτών;  

4. Συνδέεται η εκπαιδευτική πολιτική της τράπεζας με τους στρατηγικούς στόχους 

του οργανισμού;    

5. Ποια τα θέματα πάνω στα οποία εκπαιδεύονται οι υπάλληλοι της τράπεζας; 

6. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι υπάλληλοι έχουν λάβει προαγωγή ως αποτέλεσμα 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει; 

7. Πιστεύετε ότι η Τράπεζα προωθεί την επαγγελματική εξέλιξη των υπαλλήλων; 

8. Σε τι ενέργειες θα προβεί το τμήμα του ανθρωπίνου δυναμικού για τη βελτίωση 

της εκπαιδευτικής πολιτικής; 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΘΕΣΗ 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΦΥΛΟ 

 

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

 

1. Αναφέρετε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει από την 

πρόσληψη σας μέχρι σήμερα. 

 

2. Αναφέρετε για ποιους λόγους παρακολουθήσατε τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

o Βελτίωση δεξιοτήτων και απόκτηση περαιτέρω γνώσεων που σχετίζονται 

με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας σας 

o Απόκτηση δεξιοτήτων που αφορούν νέες τεχνολογίες 

o Άλλοι λόγοι 

 

3. Πιστεύετε ότι το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σας έχει ωφελήσει και 

με ποιον τρόπο; 

 

4. Έχετε λάβει προαγωγή σαν αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

έχετε παρακολουθήσει; 
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5. Σε ποιο βαθμό η εκπαίδευση που λάβατε σας βοήθησε να:  

α) Να βελτιώσετε τις αντιληπτικές (conceptual) σας ικανότητες;  

1. Καθόλου   2. Λίγο  3.Αρκετά  4.Πολύ  5. Πάρα πολύ   

β) Να συνεργάζεστε και να επικοινωνείτε καλύτερα με τους άλλους υπαλλήλους; 

 1. Καθόλου   2. Λίγο  3.Αρκετά  4.Πολύ  5. Πάρα πολύ   

γ) Να ενδυναμώνετε και να παρακινείτε τους άλλους υπαλλήλους; 

1. Καθόλου   2. Λίγο  3.Αρκετά  4.Πολύ  5. Πάρα πολύ 

δ) Να επιλύετε συγκρούσεις;  

1. Καθόλου   2. Λίγο  3.Αρκετά  4.Πολύ  5. Πάρα πολύ 

ε) Να διαπραγματεύεστε καλύτερα; 

1. Καθόλου   2. Λίγο  3.Αρκετά  4.Πολύ  5. Πάρα πολύ 

στ) Να βελτιώσετε τις τεχνικές σας ικανότητες;  

1. Καθόλου   2. Λίγο  3.Αρκετά  4.Πολύ  5. Πάρα πολύ 

ζ) Να εκτελείτε πιο αποτελεσματικά την εργασία  σας; 

1. Καθόλου   2. Λίγο  3.Αρκετά  4.Πολύ  5. Πάρα πολύ 

η) Να διαχειρίζεστε καλύτερα τον χρόνο σας; 

1. Καθόλου   2. Λίγο  3.Αρκετά  4.Πολύ  5. Πάρα πολύ 

θ) Να θέτετε στόχους;  

1. Καθόλου   2. Λίγο  3.Αρκετά  4.Πολύ  5. Πάρα πολύ 

ι) Άλλο …………; 

1. Καθόλου   2. Λίγο  3.Αρκετά  4.Πολύ  5. Πάρα πολύ 

  

6. Πως αξιολογείτε την εκπαιδευτική πολιτική της τράπεζας; Ποια τα 

μειονεκτήματα και πλεονεκτήματά της;  Λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω 

ερωτήσεις για να αξιολογήσετε την εκπαιδευτική πολιτική. 

 

o Πως προσδιορίστηκαν οι εκπαιδευτικές σας ανάγκες; 

o Ποιος  και με βάση ποια κριτήρια καθορίζει ποιος υπάλληλος θα 

παρακολουθήσει ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα; 
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o Από που λάβατε τις πληροφορίες για τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά 

προγράμματα; 

o Αναφέρατε στην εταιρία σας τα αποτελέσματα του προγράμματος έτσι 

ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του; 

 

7. Θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικές σας ανάγκες καλύπτονται από την υπάρχουσα 

εκπαιδευτική πολιτική της τράπεζας; 

 

8. Γνωρίζετε τους στρατηγικούς στόχους της τράπεζας ή πιο συγκεκριμένα του 

τμήματος; Παρακαλώ αναφέρετε.  

 

9. Η εκπαιδευτική πολιτική της τράπεζας σας δίνει τα απαραίτητα εφόδια για να 

τους πετύχετε;   

 

10. Θα θέλατε να αλλάξετε κάτι στην εκπαιδευτική πολιτική της τράπεζας; Τι 

προτείνετε;  

 

11. Σε ποιες ενέργειες πιστεύετε ότι πρέπει να προβεί το τμήμα της διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων για να σας παρέχει καλύτερης ποιότητας εκπαίδευση; 

 

12. Πιστεύετε ότι η Τράπεζα προωθεί την επαγγελματική εξέλιξη των υπαλλήλων; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 82



Α.ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 
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