DeSqual Ενότητες κατάρτισης
1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων
Ενότητα
Σκοποί & Στόχοι

Αποτελέσματα

Δραστηριότητες

2 x 4 ώρες
Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης
Ορισμός της Ενδυνάμωσης:
• Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των
ατόμων ή των ομάδων να κάνουν επιλογές και να μετατρέπουν αυτές
τις επιλογές σε επιθυμητές δράσεις και αποτελέσματα.
• Η ενδυνάμωση ως μια πολυδιάστατη κοινωνική διαδικασία που βοηθά
τους ανθρώπους να αποκτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους
• Η ενδυνάμωση αναφέρεται στην αύξηση της πνευματικής, πολιτικής,
κοινωνικής ή οικονομικής δύναμης των ατόμων και των κοινοτήτων
• Η ενδυνάμωση φέρνει σε μια κατάσταση ικανότητας την πεποίθηση
του ατόμου να δρα αποτελεσματικά
• Η ενδυνάμωση είναι τα άτομα να αποκτούν τη δύναμη να σκέφτονται
και να δρουν ελεύθερα, να επιλέγουν άσκηση, και να εκπληρώνουν τις
δυνατότητές τους.
Οι έξι συνιστώσες της ενδυνάμωσης είναι:
• Θετική ταυτότητα
• Επιπτώσεις
• Αυτοδιάθεση
• Προσανατολισμός στην ομάδα
• Σημασία
• Ικανότητα
Το μέσο για τη μέτρηση της ενδυνάμωσης είναι το ερωτηματολόγιο
ενδυνάμωσης. Βασισμένο σε 60 δηλώσεις, οδηγεί σε ένα ατομικό
προφίλ. Η ενδυνάμωση των ατόμων μπορεί να ενισχυθεί, με βάση το
ατομικό προφίλ. Υπάρχουν 175 ενότητες που σχετίζονται με τις
συνιστώσες Εκπαιδευτής και ο πελάτης / η ομάδα συνθέτουν το δικό
τους εξατομικευμένο πρόγραμμα.
Στο έργο DeSqual, οι εταίροι μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν το
ερωτηματολόγιο.
Πώς να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα, πώς να δίνουν ανατροφοδότηση
προς τους πελάτες και να βλέπουν ποιες ασκήσεις, θα συμβάλουν στη
βελτίωση της ενδυνάμωσης.
Πληροφορίες / θεωρητικό υπόβαθρο VrijBaan Μέθοδος Ενδυνάμωσης
Άσκηση με τις έξι συνιστώσες της Ενδυνάμωσης
Άσκηση από την VrijBaan Μέθοδος Ενδυνάμωσης
Εφαρμογή της Αξιολόγησης από την Εκπαίδευσης VrijBaan
Ενδυνάμωση

2. Στρατηγική και ετήσιος σχεδιασμός
Ενότητα
Σκοποί & Στόχοι

Αποτελέσματα

Δραστηριότητες

4 ώρες συνεδρίαση
Σκοπός:
Στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι μαθαίνουν μια μέθοδο για να
καθορίσουν και να καταγράψουν έναν πρακτικό τρόπο σύνδεσης του
στρατηγικού σχεδιασμού με τον ετήσιο προγραμματισμό και τις βασικές
επιχειρηματικές δραστηριότητες
Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από ανάμειξη της διοίκησης και του
προσωπικού κατά τη διαδικασία καθορισμού.
Η μέθοδος εξασφαλίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι έχουν επίγνωση της
αποστολής, του οράματος, της πολιτικής για την ποιότητα και την
στρατηγική του οργανισμού και τους σκοπούς και τους στόχους στις
καθημερινές δραστηριότητές τους.
Σκοποί
• Πώς ο οργανισμός σας, η ομάδα σας και εσείς, ως μέλος της ομάδας
μπορεί να είστε πιο αποτελεσματικοί για την υλοποίηση των
(στρατηγικών) στόχων και των φιλοδοξιών που στοχεύετε.
• Πώς να κάνετε όλες τις ομάδες, τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες εντός
του οργανισμού σας να συνεργάζονται και να είναι αποτελεσματικοί
στην εξυπηρέτηση των πελατών σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο;
• Πώς να κάνετε την οργανωτική στρατηγική και τα επιχειρησιακά
σχέδια να γίνονται πραγματικότητα και να συμμετέχουν όλοι οι
εργαζόμενοι στην επίτευξη κοινών στόχων;
Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν βιώσει τα εξής:
• Σχεδιασμό του οργανωτικού χάρτη στρατηγικής
• Περιγραφή των οδών στρατηγικής, τις δραστηριότητες και τους
δείκτες απόδοσης
• Σχεδιασμός του ετήσιου σχεδίου που βασίζεται στην οργανωτική
στρατηγική και στις οδούς
Εισαγωγή
Εργαστήρι:
• Σχεδιασμό του οργανωτικού χάρτη στρατηγικής
• Σχεδιασμός διαδρομών στρατηγικής, δραστηριοτήτων και δεικτών
• Σχεδιασμός ετήσιου πλάνου βασισμένο στην οργανωτική στρατηγική
και στις οδούς
Ανταλλαγή αποτελεσμάτων και συζήτηση

3. Ποιότητα ζωής
Τόσο προφανές, αλλά και τόσο περίπλοκο
Ενότητα
8ώρη συνεδρία (4 + 4) που συνδέεται με τη συνεδρία για τον
προσωποκεντρικό σχεδιασμό
Σκοποί & Στόχοι
Οι συμμετέχοντες:
• Θα αυξήσουν την κατανόηση και την ευαισθητοποίηση τους για το
πώς να χρησιμοποιούν την έννοια Ποιότητα Ζωής στις υπηρεσίες ΕΕΚ
• Θα μάθουν πώς να εντοπίζουν και να μετρούν τους στόχους για την
βελτίωση της Ποιότητας της Ζωής των εξυπηρετούμενων σε ατομική
βάση
• Θα ενημερωθούν πώς οι στόχοι για την ποιότητα ζωής των
εξυπηρετούμενων μπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία για τον
προσωποκεντρικό σχεδιασμό
• Θα να είναι σε θέση μετά την εκπαίδευση να συνδέουν τις προοπτικές
για την Ποιότητας Ζωής στην καθημερινή πρακτική στο δικό τους
οργανισμό και μέσα από αυτό να έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας πιο
βιώσιμης ποιότητας
Αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες θα έχουν
• Καλύτερη κατανόηση της έννοιας της ποιότητας ζωής στις κοινωνικές
υπηρεσίες.
• Αυξημένη ικανότητα στο γιατί, τι και πώς να μετρηθεί.
• Πώς να εφαρμόσουν το μέσο για την ποιότητα ζωής
Δραστηριότητες
• Εισαγωγή στο θέμα
Ιστορικό και ορισμός της Ποιότητας Ζωής
Η δομή των εννοιών της Ποιότητας Ζωής
• Παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με τους τομείς και τους δείκτες για
την ποιότητα της ζωής και το πώς αυτά συνδέονται
• Εργαστήρι (συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων): Ορισμός και
ιστορικό για τις έννοιες για την Ποιότητα Ζωής, Έννοιες για την
Ποιότητα Ζωής, μέτρηση της ποιότητας ζωής, Συνδέοντας τους στόχους
για την Ποιότητα Ζωής και το Ατομικό Πλάνο
• Περίληψη και σχόλια
• Ανταλλαγή εμπειριών

4. Εμπλοκή του προσωπικού στη συνεχή βελτίωση
Ενότητα
Σκοποί & Στόχοι

Αποτελέσματα

Δραστηριότητες

4ωρη συνεδρία
Ο συμμετέχων μαθαίνει πώς να εμπλέκει το προσωπικό στον
προσδιορισμό των στόχων για τη συνεχή βελτίωση, πώς να καθορίζει
δείκτες και πώς να χρησιμοποιούν την κάρτα βελτίωσης για την
παρακολούθηση των στόχων.
Το εργαστήριο θα περιέχει:
• Τη φιλοσοφία της βελτίωσης
• Η μεθοδολογία της εμπλοκής του προσωπικού στη ΣΒ.
• Η χρήση της κάρτας Βελτιώσεως
• Η ταυτοποίηση των βασικών ατομικών ιδιοτήτων
Η φιλοσοφία της βελτίωσης
• Συστηματική συνεχής βελτίωση στη ρύθμιση της ομάδας
• Όλα τα μέλη της ομάδας θα αναλάβουν ευθύνες μέσα στην ομάδα
• Δράσεις που αφορούν ατομικές βασικές ιδιότητες
• Συνεχής βελτίωση ως μέρος της καθημερινής εργασίας
• Μικρές δράσεις και γρήγορη βελτίωση
• Απεικόνιση: όλοι θα δουν σε ποια θέματα θα πρέπει να εργαστούν
• Η μάθηση μέσα από την πράξη και από τον προβληματισμό σχετικά με
επαναλαμβανόμενες προκλήσεις /προβλήματα
• Κατανόηση επαγγελματικών προσόντων για τη δημιουργία βιώσιμης
ανάπτυξης της ποιότητας
• Κατανόηση επαγγελματικής συμπεριφοράς
• Κατανόηση του πώς να χρησιμοποιήσετε την κάρτα Βελτιώσεως
Εισαγωγή
Ενημερωτική συνεδρία: η φιλοσοφία της βελτίωσης και η μεθοδολογία
της εμπλοκής του προσωπικού στη Σ.Β.
Εργαστήρι: Ασκώντας την κάρτα Βελτιώσεως
Ενημερωτική συνεδρία: κύριες αξίες του προσωπικού
Εργαστήριο: Προσδιορισμός της ατομικής κεντρικής αξίας για τη
συμβολή στη Σ.Β.
Αξιολόγηση

5. Συνεργασίες
Ενότητα
Σκοποί & Στόχοι

4 ώρη συνεδρία
Οι σκοποί της παρούσας ενότητας είναι να:
• αναπτύξουν ένα πρότυπο για να καθορίσουν το σκοπό και τους
στόχους των συνεργασιών για την παροχή υπηρεσιών
• να αναπτύξουν ένα σύστημα για να αξιολογεί τα αποτελέσματα και
την αποτελεσματικότητα των συνεργασιών για την παροχή υπηρεσιών.
Βασικά σημεία
• Εντοπισμός εταίρων και τύπων συνεργασιών
• Επιλογή των σχετικών εταίρων στην ανάλυση της κοινότητας (SWOT)
• Προσδιορισμός και ανάπτυξη συνεργασιών, ευθύνες, σκοπός και
στόχοι
• Ο ρόλος των εταίρων στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών
που παρέχονται από τους φορείς
• Η προστιθέμενη αξία και η αποτελεσματικότητα των συμπράξεων εργαλεία υποστήριξης
• Βάση δεδομένων των εθνικών εταίρων και της αντίστοιχης
υποστήριξης - Δικτύωση
• Στρατηγική Ανατροφοδότηση: συνεδριάσεις, δεδομένα, έρευνα,
δείκτες

Αποτελέσματα

Στο τέλος της ενότητας οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
• κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά ένα εργαλείο
σχεδιασμού για τη συνεργασία στον οργανισμό τους
• διερευνήσουν μια τράπεζα κριτηρίων αξιολόγησης για τις συμπράξεις και να
επιλέξουν τα κριτήρια που εξυπηρετούν καλύτερα τον οργανισμό τους
• κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά ένα εργαλείο
αξιολόγησης της εταιρικής σχέσης
• Θεωρητική Εισαγωγή και εννοιολογική συζήτηση:
εντοπισμός των εταίρων και των τύπων των εταιρικών σχέσεων, του ρόλου
των εταίρων για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών που
παρέχονται από τους φορείς
• Διερεύνηση της ανάλυσης SWOT ως ένας τρόπος εντοπισμού και επιλογής
των εταίρων
• Ορισμός των στόχων SMART για τις συνεργασίες για την παροχή υπηρεσιών
• Πρακτική άσκηση που να συνδέεται με την κατάσταση της κατάρτισης
• Παρουσίαση ενός προτύπου για μια βάση δεδομένων εθνικών εταίρων
• Ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης για τις συνεργασίες από τη σκοπιά
του εταίρου και του πελάτη
• Συζήτηση: στρατηγικές ανατροφοδότησης, συναντήσεις, δεδομένα, έρευνα,
δείκτες

Δραστηριότητες

6. Προσωποκεντρικός σχεδιασμός
Ενότητα
Σκοποί & Στόχοι

Αποτελέσματα

Δραστηριότητες

8ωρη συνεδρία (4 + 4) που συνδέεται με τη συνεδρία για την ποιότητα
της ζωής
Καθορισμός ατομικών στόχων
Η εκπαίδευση στον Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό περιλαμβάνει ένα
συνδυασμό πληροφοριών, πρακτικά παραδείγματα και εργαστήρια.
Μέσω της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα έχουν πρακτική κατάρτιση
που μπορούν να μεταφέρουν στην καθημερινή πρακτική στον
οργανισμό τους και στη συνέχεια να εξασφαλίσουν ότι οι απαιτήσεις
ποιότητας για τον Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό στην παροχή
υπηρεσιών είναι εξασφαλισμένη
Οι συμμετέχοντες:
• θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και την ικανότητά τους για την
ανάπτυξη ατομικών πλάνων βάσει των:
- Σκοπός της υπηρεσίας και
- Ποιότητας Ζωής του εξυπηρετούμενου
• Θα μάθουν πώς να εντοπίζουν και να μετράνε τους προσωπικούς
στόχους για τους εξυπηρετούμενους
• Θα μάθουν πώς η διαδικασία του προσωποκεντρικού σχεδιασμού
μπορεί να προκαλέσει την κινητοποίηση εξυπηρετούμενων και μέσω
αυτής να συμβάλει σε καλύτερα αποτελέσματα και την ενδυνάμωση των
εξυπηρετούμενων
• Θα είναι μετά την εκπαίδευση σε θέση να συνδέσουν αυτή την
προσέγγιση για την Ποιότητα της Ζωής με τον Προσωποκεντρικό
Σχεδιασμό στην καθημερινή πρακτική στο δικό τους οργανισμό, και
μέσα από αυτό να είναι σε θέση να δημιουργήσουν πιο βιώσιμη
ποιότητα
• Εισαγωγή
• Συνοπτική παρουσίαση της εκπαίδευσης για την ποιότητα της Ζωής
• Εννοιολογικά πλαίσια και προσεγγίσεις για τον Προσωποκεντρικό
Σχεδιασμό
• Εντοπισμός των στόχων σε μια διαδικασία Προσωποκεντρικού
σχεδιασμού
• Χρησιμοποιώντας το Ατομικό Πλάνο για τη μέτρηση και τη
βαθμολόγηση της Ποιότητας της Ζωής
• Εργαστήρι: ορισμός της πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής
• Περίληψη και ανατροφοδότηση

7. Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και τις προσδοκίες της
κοινωνίας
Ενότητα
Στόχοι & Στόχοι

Αποτελέσματα

Δραστηριότητες

4 ωρη συνεδρία
Να μάθω:
• Μέθοδοι εντοπισμού των αναγκών και των προσδοκιών της κοινωνίας.
Συνέντευξη, έρευνα, πληροφορίες, αναλύσεις κ.λπ.
• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων
• Πώς να μετρήσετε σωστά
ανάπτυξη εργαλείων, μέσων, συλλογή δεδομένων, ανάλυση των
δεδομένων, υποβολή εκθέσεων
• Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτή την πληροφορία στον καθορισμό
σκοπών, στόχων, τον καθορισμό της στρατηγικής, πολιτικής, βελτίωσης
• Ο συμμετέχων μαθαίνει πώς να κάνει ένα πλάνο για την αξιολόγηση
των αναγκών της κοινωνίας.
• Ο συμμετέχων μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία
για την αξιολόγηση των αναγκών της κοινωνίας
• Ο συμμετέχων μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης των αναγκών.
• Παρουσίαση
• Οι τρέχουσες πρακτικές
• Παραδείγματα μέσων / μεθόδων
• Παραδείγματα ανάλυσης δεδομένων
• Βήματα για την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων / μέσων
• Στρατηγική της εμπλοκής των εργαζομένων και της διοίκησης στην
ανάπτυξη - συλλογή στοιχείων - ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων
• Εργαστήρι: ανάπτυξη (μέρος) του εργαλείου για την πρακτική σας –
στο δικό σας πλαίσιο
• Επικοινωνία σχετικά με τα αποτελέσματα των εργαστηρίων
• Αξιολόγηση

8. Ο εσωτερικός έλεγχος
Ενότητα
Σκοποί & Στόχοι

Αποτελέσματα

Δραστηριότητες

4 ωρη συνεδρία
Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να σχεδιάσουν ένα εσωτερικό
πρόγραμμα ελέγχου βήμα προς βήμα
Βήμα 1: προσδιορίζουν τις απαραίτητες πληροφορίες που η ανώτερη
διοίκηση θα ήθελε να λάβει για τη λειτουργία του SQ και δεν
επιτυγχάνουν με την παρακολούθηση
Βήμα 2: επιλογή της μεθόδου για τον προγραμματισμό
(εξασφαλίζοντας ότι όλα τα κριτήρια δειγματίζονται σε
σχετικούς τομείς / υπηρεσίες / διαδικασίες / δραστηριότητες).
Βήμα 3: Εντοπισμός υφιστάμενων εγγράφων και αρχείων σε κάθε πεδίο
ελέγχου (τομείς / υπηρεσίες / διαδικασίες / δραστηριότητες),
καθώς και των αντίστοιχων βασικών δεικτών απόδοσης
Ανάπτυξη ερωτηματολογίων για την υποστήριξη κάθε ελέγχου
Βήμα 4: Καθιέρωση της ομάδας ελέγχου
Βήμα 5: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου
Μέσω της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πρακτική
κατάρτιση που μπορούν να μεταφέρουν στην καθημερινή πρακτική στον
οργανισμό τους για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων
ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας
Ενημέρωσης, την Ποιότητα στη συμπεριφορά και την κουλτούρα της
ποιότητας με τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.
• Πώς να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα Εσωτερικού Ελέγχου
• Πώς να ενσωματωθεί ο Εσωτερικός Έλεγχος στις διορθωτικές και
προληπτικές μεθόδους δράσης των οργανισμών
• Πώς μπορεί να βελτιωθούν οι "συνεντεύξεις ελέγχου"
• Πώς να καταδειχθεί η αξία που ο Εσωτερικός Έλεγχος προσθέτει σε
έναν οργανισμό.
• Προσόντα Εσωτερικού ελέγχου
• Εισαγωγή
• Συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών ελέγχων, εννοιολογικά πλαίσια
και προσεγγίσεις
• Χαρτογράφηση μιας διαδικασίας
• Μεθοδολογία Εσωτερικού Ελέγχου
• Διαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου
• Μέτρηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού Ελέγχου
• Περίληψη και ανατροφοδότηση

9. Επανεξέταση των επιδόσεων του προσωπικού
Ενότητα
Σκοποί & Στόχοι

Αποτελέσματα

Δραστηριότητες

4ωρη συνεδρία
Οι σκοποί της ενότητας είναι:
• να αναπτυχθεί ένα σύστημα για τη μέτρηση της απόδοσης του
προσωπικού
• να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο κριτηρίων προς όφελος της απόδοσης
του προσωπικού
Μαθησιακοί στόχοι είναι:
• Ανάπτυξη ενός συστήματος απόδοσης του προσωπικού
• Προσδιορισμός των συστατικών της απόδοσης του προσωπικού
• Η κατανόηση του πώς σχετίζονται με το σύστημα της απόδοσης του
προσωπικού οι μηχανισμοί αναγνώρισης
Βασικά σημεία
Σύστημα Απόδοσης Προσωπικού
Ανάλυση τύπων
Γενικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας αξιολόγησης
Προφίλ δεξιοτήτων
Ικανότητα, Ηθική, συμπεριφορά, εμπλοκή, γνώση, αναγνώριση,
διαδικασίες και επίτευξη
Εργαλεία αξιολόγησης της απόδοσης
Δείκτες απόδοσης - Ορισμός και παρακολούθηση
Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης και αξιολόγηση από τρίτους
Συνεντεύξεις
Τα οφέλη της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού / εργαλεία αναγνώρισης
. Στο τέλος της ενότητας οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
• διαχειρίζονται μια λίστα των κριτηρίων αξιολόγησης των επιδόσεων
και να επιλέξουν αυτά που ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε λειτουργία
• ορίζουν και να διαχειρίζονται μια βάση δεδομένων σχετική με τα
οφέλη
Θεωρητική Εισαγωγή (10 λεπτά)
Εργαστήρι: Ανάλυση για τη μελέτη περίπτωσης, γενικά χαρακτηριστικά
του οργανισμού και η περιγραφή καθηκόντων, ρόλοι και ευθύνες,
αναγνώριση κριτηρίων απόδοσης
Εργαστήρι: πιθανά οφέλη από την αναγνώριση των συστατικών
απόδοσης, μηχανισμοί αναγνώρισης: καριέρα, πριμ απόδοσης και άλλα
Συζήτηση και συμπεράσματα

10. Μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων βελτίωσης
Ενότητα
Σκοποί & Στόχοι

Αποτελέσματα

Δραστηριότητες

8 ωρη συνεδρία
Οι σκοποί της ενότητας είναι:
• να αναπτύξει ένα σύστημα για τη μέτρηση και έκθεση των
αποτελεσμάτων των ενεργειών βελτίωσης που εφαρμόζονται
• να καθορίσει αποτελεσματικούς τρόπους της εμπλοκής του
προσωπικού σε συνεχείς δράσεις βελτίωσης
Στο τέλος της ενότητας οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
• προσδιορίσουν δράσεις βελτίωσης με την επιλογή και την ανάλυση
των διαφορετικών πλαισίων πληροφοριών
• ορίσουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά συνεχή σχέδια
βελτίωσης που επιτρέπουν τη συμμετοχή του συνόλου του οργανισμού
Βασικά σημεία στην εκπαίδευση είναι
• Εξήγηση της συνεχής βελτίωση σε άλλους
• Προσδιορισμός συνεχών δράσεων βελτίωσης
• Σχεδίαση των αξιολογήσεων των συνεχών βελτιώσεων
• Αντιπαράθεση απαραίτητων, προστιθέμενης αξίας, και επιφανειακών
ειδών βελτίωσης
• Να γίνει διάκριση μεταξύ περιοριστικών, διορθωτικών, προληπτικών,
και καινοτόμων δράσεων βελτίωσης
• Να αξιολογηθούν διαδικασίες χρησιμοποιώντας δείκτες απόδοσης της
διαδικασίας
• Σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους στόχους στην κάρτα
• Χρήση δεδομένων για την έκθεση προπορευόμενων δεικτών
• Εκτίμηση κενών στο σύστημα διαχείρισης του οργανισμού
• Διεξαγωγή ερευνών αυτο-αξιολόγησης και ανάλυση αποτελεσμάτων
• Θεωρητική εισαγωγή και εννοιολογική συζήτηση
• Εργαστήρι: εκπόνηση ενός σχεδίου των δράσεων βελτίωσης
λαμβάνοντας υπόψη διάφορες πηγές πληροφόρησης, συζήτηση και
συμπεράσματα
• Εργαστήρι: επιλογή των μορφών διάχυσης, λειτουργικότητα και
συμμετοχή του προσωπικού σε ενέργειες βελτίωσης
• Συζήτηση και συμπεράσματα

11. Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ενδυνάμωσης
Ενότητα
Σκοποί & Στόχοι

Αποτελέσματα

Δραστηριότητες

4 ωρη συνεδρία
Εκπαίδευση σχετικά με την έννοια του περιβάλλοντος ενδυνάμωσης και
πώς να χρησιμοποιούνται αυτές τις πληροφορίες για τη διοίκηση ενός
οργανισμού
Τι είναι το περιβάλλον ενδυνάμωσης;
Για τη μέτρηση αυτή, ένα ερωτηματολόγιο Γρήγορης Ανάλυσης
χρησιμοποιείται για να μετρήσει τον οργανισμό και τον επαγγελματία.
Μετά τη συμπλήρωση των ερωτημάτων (αυτο-προβληματισμού) και
φτάνοντας σε συναίνεση, 2 προφίλ με συστάσεις θα παραχθούν. Ένα για
τον οργανισμό και ένα για τον επαγγελματία
Παρεμβάσεις προτείνονται για:
• Ενδυνάμωση της συμπεριφοράς
• Ενδυνάμωση της αποστολής και του οράματος
• Ενδυνάμωση και Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού
Μετά την χρήση των ενοτήτων, η γρήγορη ανάλυση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ξανά και το προφίλ παρουσιάζει βελτιώσεις
• Ο συμμετέχων μαθαίνει για το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου
Ενδυνάμωσης και για το περιβάλλον ενδυνάμωσης.
• Ο συμμετέχων γνωρίζει τις 6 συνιστώσες της Ενδυνάμωσης
• Ο συμμετέχων γνωρίζει πώς να συμπληρώσει τη γρήγορη ανάλυση
αυτο-αξιολόγησης
• Ο συμμετέχων γνωρίζει πώς να ερμηνεύσει τη γρήγορη ανάλυση αυτοαξιολόγηση και πώς να εργαστεί σύμφωνα με τις συστάσεις.
• Εισαγωγή
• Θεωρητικό υπόβαθρο Μέθοδος Ενδυνάμωσης VrijBaan
• Άσκηση συμπλήρωσης κατά τη γρήγορη ανάλυση αυτο-αξιολόγηση
• Επεξήγηση πώς να διαβάσετε τις προτάσεις της γρήγορης ανάλυσης
αυτο-αξιολόγησης
• Εφαρμογή της Εκπαίδευσης VrijBaan για την Ενδυνάμωση
• Αξιολόγηση

12. Κατανόηση της κουλτούρας της ποιότητας, της ευαισθητοποίησης για
την ποιότητα και της ποιότητας στη συμπεριφορά
Ενότητα
Σκοποί & Στόχοι

Αποτελέσματα

Δραστηριότητες

Ενότητα: 3 x 4ωρη συνεδρία
• Δουλεύοντας πάνω στους ορισμούς της κουλτούρας της ποιότητας,
της ευαισθητοποίησης για την ποιότητα και της ποιότητας της
συμπεριφοράς
• Μέθοδοι για τη μέτρηση της κουλτούρας της ποιότητας και της
ποιότητας στη συμπεριφορά
• Μέθοδοι για την αύξηση της ευαισθητοποίησης της ποιότητας
• Πώς να μετρήσετε την κουλτούρα της ποιότητας και την ποιότητα στη
συμπεριφορά στο επίπεδο του προσωπικού και της διοίκησης
• Πώς να καταλάβετε το μοντέλο της κουλτούρας της ποιότητας
• Πώς να προσδιορίσετε και να βελτιώσετε την ποιότητα της
συμπεριφοράς
Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν μάθει πώς να:
• Ορίζουν την κουλτούρα της ποιότητας, την ευαισθητοποίησης της
ποιότητας και την ποιότητα στη συμπεριφορά
• Προσδιορισμός της κουλτούρας της ποιότητας, της ποιότητας της
ευαισθητοποίησης για την ποιότητα και της ποιότητας στη συμπεριφορά
• Βελτίωση της κουλτούρας της ποιότητας, της ευαισθητοποίησης για
την ποιότητα και της ποιότητας στη συμπεριφορά
• Μέτρηση της κουλτούρας της ποιότητας, της ευαισθητοποίησης για
την ποιότητα και της ποιότητας στη συμπεριφορά
• Εισαγωγή
• Power Point παρουσιάσεις με τους ορισμούς των όρων για την
κουλτούρα της ποιότητας, την ευαισθητοποίησης της ποιότητας και την
ποιότητα στη συμπεριφορά
• Ταινίες που υπογραμμίζουν τους ορισμούς
• Εργαστήρι πώς να εντοπίσετε, πώς να βελτιώσετε την ποιότητα της
συμπεριφοράς
• Εργαστήρι για να κατανοήσετε το μοντέλο της κουλτούρας της
ποιότητας και τον τρόπο μέτρησης της κουλτούρας της ποιότητας και
της ποιότητας στη συμπεριφορά
• Εργαστήρι πώς να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση για την ποιότητα
• Συζητήσεις σε ομάδα

