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11.2 Δείγμα απο το σεμινάριο για την αφύπνιση της συνείδησης
1. Εισαγωγή
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ως ένα απο τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία επικοινωνίας
για την αποτελεσματική και σταθερή πληροφόρηση των εργαζομένων στην δημόσια
διοίκηση του στην υλοποίηση του συστήματος FTB στην πράξη .Πέρα απο αυτόν τον στόχο
για την πραγματική πληροφόρηση των υπαλλήλων μπορεί να αναπλήρώσει τις συνθήκες
παρακίνσης και πληροφόρησης για ένα πετυχημένο πρόγραμμα υλοποίησης .
2. Σκοπός του σεμιναρίου
Στόχος του σεμιναρίου είναι :
 Πληροφόρηση για την υλοποίηση του συστήματος FTB και το όφελςο για όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη και άτομα τα οποία θα θελήσουν να συμμετέχουν στην
υλοποίηση και στην σώστη λειτουργία του συστηματος FTB.
 Πληροφόρηση σχετικά με τα ICT εργαλεία και το όφελος για όλα τα μέρη και τα
άτομα τα οποία θα οφελήθουν απο το πρόγραμμα σχετικά με την δική του
καθημερινή ανασχόληση με το τμήμα διαχείρησης ανθρώπινου δυναμικού.
 Πειθώς για την καταλληλότητα και τα οφέλη για την υλοποίηση του ICT εργαλείου,
καινοτόμα και αποτελεσματικά.
 Την παρακίνηση όλων των ενδιαφερομένων για συμμετόχη και επηρεασμού της
εργασίας τους.
 Εξοικείωση με την υλική διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του
προγράμματος.
 Εξοικείωση με το επικοινωνιακό πλάνο και τα εργαλεία για την ασφαλή προστασία
στην επόμενη περίοδο.
 Πληροφόρηση για πιθανά παραδείγματα καλών πρακτικών στην υλοποίηση του
συστήματος FTB.
 Θετική επιρρόη για τις γνώμες και τις συμπεριφορές όλων των εμπελκόμενων
ανθρώπων για μια πετυχημένη υλοποίηση.
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3. Σε ποιόν απευθύνεται το σεμινάριο
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο αρχικά να απευθυνθεί στους προϊστάμενους και μάνατζερ
όλων των επιπέδων της διαχείρησης , καθώς και στους υπαλλήλους των τμημάτων της
διαχείρησης ανθρώπινου δυναμικού ,οργάνωσης και μάνατζμεντ , του τεχνολογικού –
πληροφροριακού τμήματος και των άλλων υπαλλήλων οι οποίοι συμμετέχουν στην
υλοποίηση του Συστήματος FTB ή θα το χρησιμοποίησουν στο μέλλον.
4. Χρονοδιάγραμμα
Διάρκεια χρόνου σεμιναρίου
4 – 5 ώρες
Πλαίσιο του σεμιναρίου:
4.1 Υποδοχή, εισαγωγή στο σεμινάριο,
05'
4.2 Γιατί το σύστημα FTB – καταγωγή ιδέας , σύντομη περιγράφη του προγράμματος
10'
4.3 Εισαγώγη στην μεθοδολογία του προγράμματος
40'
4.4 Εφαρμογή ένος εργαλείου ICT
30'
4.5 Πρακτική επίδειξη ένος εργαλείου ICT
90'
4.6 Η εμπείρια ενός ήδη υλοποιημένου συστήματος για FTB, πρακτικό όφελος απο HRM
30'
4.7 Αναμενόμενος χρόνος υλοποίησης
15'
4.8 Ομάδα υλοποίησης
10'
4.9 Επικοινωνιακό πλάνο
10'
4.10 Συζήτηση και τέλος του σεμιναρίου
5. Μορφολογία και διδακτική μέθοδος
Η συνάστηση του σεμιναρίου θα είναι οργανωμένη στην κλασική μόρφη ανάγνωσηςπαρουσίασης PowerPoint. Ξεχωριστά θα υλοποιηθεί μαι στοιχειώσης εργασία με ένα
εργαλείο ICT . Μετά το τέλος της διαδασκαλίας και του σεμίναριου είναι απαραίτητος να
διασφαλίστει αρκετός χρόνος για συζήτηση.
Γι ατην πραγματοποίση του σεμιναρίου είναι απαραίτητο να διασφαλίστει κατάλληλος
χώρος εξοπλισμένος με προβολέα διαφανείων ,ηλεκτρονικός υπολογιστής και οθόνη ή
διαδραστικός λευκός πίνακας.
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6. Διδάσκοντες
Εμείς προτείνουμε την ακόλουθη σύνθεση απο διαδάσκοντες για την υλοποίηση του
σεμιναρίου:
4.1
Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος για στην διαχείρηση της δημόσιας διοίκησης
εμπλεκόμενο στην πρόδο υλοποίησης /προϊστάμενος, γραμματέας,ειδικός
ανθρώπινου δυναμικού.
4.2 – 4.5 Ένα μέλος απο την ομάδα υλοποίησης –ειδικός ανθρώπινου δυναμικού σε
συνεργασία ,με τον ειδικό σε θέματα τεχνολογίας και πληροφόρησης στην δημόσια
διοίκηση.
4.6
Ο Μάνατζερ ανθρώπινου δυναμικού ή άλλος υπάλληλος της οργάνωσης ο οποίος
έχει υλοποιήσει με επιτυχία το Σύστημα FTB.
4.7 – 4.9 Ο αρχηγός της ομάδας προετοιμασίας των πρακτικών πλευρών της υλοποίηση
ςτου Στστήματος FTB.
7. Υλικό διαδασκαλίας
 Σύντομη περιγραφή του συτήματος FTB,
 PowerPoint παρουσιάσεις για τους ομιλητές σε μορφή τετράδιων εργασίας,
 Διαφημιστικά υλικά.
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