“Find the Best –
Competency-based Recruitment for Public Administration”
526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP
WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και Υλικά

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης και
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Η πορεία των χρηστών του προγράμματος
FTB στη δημόσια διοίκηση

Έργο που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτής της
δημοσίευσης είναι αποκλειστική ευθύνη των δημιουργών τους. Αυτή η δημοσίευση δεν αντικατοπτρίζει τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των
δεδομένων που περιέχονται στο παρόν.

Σελ. 1

1. Εισαγωγή
Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία επικοινωνίας για
την αποτελεσματική και συνεπή ενημέρωση των εργαζομένων της δημόσιας διοίκησης κατά
την εφαρμογή και αξιοποίηση του συστήματος FTB στην πράξη. Εκτός από τις πραγματικές
πληροφορίες στους εργαζομένους σχετικά με το σύστημα, πώς να εργαστεί με αυτό και να
δοκιμάσει τις πρακτικές εφαρμογές, μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις των κατάλληλων
κινήτρων και επικοινωνίας για την επιτυχή εκμετάλλευση του έργου.
2. Σκοπός του μαθήματος
Ο στόχος του μαθήματος είναι να:
Ενημερώσει σχετικά με την πρόθεση του έργου και οφέλη του για όλα τα μέρη και τα
πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή και στη συνέχεια τη βιωσιμότητα
του έργου FTB,
Ενημερώσει σχετικά με την πρόθεση του έργου και τα οφέλη του όλα τα μέρη και τα
πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα στην καθημερινή επαγγελματική
πρακτική τους στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων,
Εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τα οφέλη του συστήματος για να παρακινήσει
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά στη συμμετοχή και επιπτώσεις στο έργο
τους μέχρι σήμερα,
Εξοικειώσει τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, οργανώνοντας δημόσιες αναφορές με την
έννοια και τη μεθοδολογία του συστήματος και όλων των χαρακτηριστικών του,
Διδάξει τα αρμόδια πρόσωπα πως να οργανώσουν δημόσιες αναφορές, να
χρησιμοποιήσουν το σύστημα κατάλληλα και να εφαρμόσουν στην πράξη την
οργάνωση και την αποτελεσματική του χρήση,
Εξοικειώσει τα ατόμων με τις τεχνικές πτυχές της λειτουργίας του συστήματος,
Ενημερώσει για την επιτυχή πραγματοποίηση του έργου,
Επηρεάσει θετικά τις απόψεις και τις συμπεριφορές όλων των ενδιαφερομένων για
την επιτυχή χρήση.
Έργο που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτής της
δημοσίευσης είναι αποκλειστική ευθύνη των δημιουργών τους. Αυτή η δημοσίευση δεν αντικατοπτρίζει τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των
δεδομένων που περιέχονται στο παρόν.

Σελ. 2

3. Για ποιον προορίζεται το μάθημα
Το μάθημα απευθύνεται σε όλα τα πρόσωπα των οργανισμών του δημόσιου τομέα που
εμπλέκονται στο σύστημα της εφαρμογής της πρόσληψης και επιλογής, ειδικά για τους
διαχειριστές συστημάτων, συντονιστές, καθώς και γραμματείς, διευθυντές όλων των
επιπέδων διοίκησης, εργαζόμενους σε τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
οργάνωσης και διαχείρισης, τμήματα πληροφορικής και όλοι οι εργαζόμενοι που
εμπλέκονται σε ένα έργο για να το χρησιμοποιήσει στο μέλλον ή θα συμμετάσχουν, τόσο ως
μέλη των επιτροπών πρόσληψης ή άλλων συμμετεχόντων στη διαδικασία.

4. Μορφή και μέθοδοι διδασκαλίας
Πριν από την έναρξη των μαθημάτων θα πρέπει να οργανωθεί εργαστήριο με τη
συμμετοχή του δασκάλου και εκπροσώπων των δημόσιων οργανισμών, προκειμένου
να καθορίσει τις ατομικές ανάγκες και τις απαιτήσεις.
Η μεθοδολογία βασίζεται στη δημιουργική δραστηριότητα των εκπαιδευομένων και
το μοντέλο επίλυσης καταστάσεων του FTB.
Το πρόγραμμα τριήμερης εκπαίδευσης αποτελείται από επεξηγηματικά μέρη,
πρακτικά παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων με τη χρήση επιλεγμένων
παραδειγμάτων του FTB στην πράξη και ανεξάρτητες πρακτικές εφαρμογές των
συμμετεχόντων στο FTB μέσω επίλυσης συγκεκριμένων εργασιών υπό την επίβλεψη
ενός συμβούλου. Πάντα μετά από το τέλος ενός σεμιναρίου μισής ημέρας θα
υπάρχει αρκετός χρόνος για συζήτηση.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα ετοιμαστούν οι "Τιμές Αξιολόγησης", ως
συμμετέχοντες και ομιλητές. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής του
μαθήματος θα είναι επίσης προτάσεις για ενδεχόμενη περαιτέρω προετοιμασία των
συμμετεχόντων.
Οι απόφοιτοι του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα λάβουν "Πιστοποιητικό
ολοκλήρωσης" με βάση την επαλήθευση της γνώσης, σε μορφή ατομικής εργασίας
κατά την πρακτική εφαρμογή του συστήματος.

Έργο που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτής της
δημοσίευσης είναι αποκλειστική ευθύνη των δημιουργών τους. Αυτή η δημοσίευση δεν αντικατοπτρίζει τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των
δεδομένων που περιέχονται στο παρόν.

Σελ. 3

Απαιτήσεις εξοπλισμού για την αίθουσα διδασκαλίας:
 Αίθουσα διδασκαλίας για 20 συμμετέχοντες με 10 χώρους εργασίας Η/Υ / 1x
Η/Υ ανά δύο συμμετέχοντες /,
 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο επαρκούς ικανότητας,
 Βιντεοπροβολέα με την οθόνη Η/Υ των καθηγητών,
 Μαγνητικό διαδραστικό πίνακα, πίνακα παρουσιάσεων.
Υλικό μελέτης:
 Περιγραφή του έργου μεθοδολογία - σενάρια,
 Εγχειρίδιο για τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων, συμπερ. παρουσίασης
PowerPoint.
Ομιλητής:
 Η πορεία της εκπαίδευσης θα διασφαλίσει την ασφάλεια των εργαζομένων της
εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του συστήματος στην
χώρα ή ειδικά εκπαιδευμένο εξωτερικό ομιλητή / επαγγελματία ομιλητή /.

Έργο που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτής της
δημοσίευσης είναι αποκλειστική ευθύνη των δημιουργών τους. Αυτή η δημοσίευση δεν αντικατοπτρίζει τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των
δεδομένων που περιέχονται στο παρόν.

Σελ. 4

5. Το χρονοδιάγραμμα προγράμματος σπουδών
Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ως τριήμερο, συνολικά 18 μαθήματα κατάρτισης /45 λεπτά το
κάθε μάθημα /. Οι δύο πρώτες ημέρες συνίστανται να εφαρμοστούν σε άμεση χρονική
ακολουθία, η τρίτη ημέρα μπορεί να υλοποιηθεί σε διάστημα 1-2 εβδομάδων. Το
προκύπτον μεσοδιάστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ατομική εκπαίδευση και την
μελέτη των συμμετεχόντων.

Πίνακας ν. 1 Πρόγραμμα κατάρτισης τριών ημερών - Η πρώτη μέρα
Ατζέντα για την Εκπαίδευση διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού και άλλους χρήστες
1.

Κοινή Εισαγωγή - η σημασία του έργου στο πλαίσιο της συνεργασίας 30 λεπτά
της ΕΕ και της χρηματοδότησης της, παρουσίαση των στόχων της
εκπαίδευσης, οργανωτικά θέματα, τεκμηρίωση κ.λπ.

Διάλειμμα για καφέ

15 λεπτά

1.2.

Οι βασικές αρχές της διαχείρισης του προσωπικού, η σημασία της
υλοποίησης των προσφορών και της διαφάνειας στις προσλήψεις

45 λεπτά

1.3.

Θέση του έργου στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, οφέλη και 45 λεπτά
τα πλεονεκτήματα

Μεσημεριανό

60 λεπτά

1.4.

70 λεπτά

Εξοικείωση με τη μεθοδολογία του εργαλείου FTB

Διάλειμμα για καφέ

15 λεπτά

1.5

45 λεπτά

Εφαρμογές και απόδοση του διαδικτυακού εργαλείου
Συζήτηση, Ερωτήσεις & Απαντήσεις- κλείσιμο συνεδρίας.

Έργο που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτής της
δημοσίευσης είναι αποκλειστική ευθύνη των δημιουργών τους. Αυτή η δημοσίευση δεν αντικατοπτρίζει τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των
δεδομένων που περιέχονται στο παρόν.

Σελ. 5

Πίνακας ν. 2 Πρόγραμμα κατάρτισης τριών ημερών - Η δεύτερη μέρα
Ατζέντα για την Εκπαίδευση διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού και άλλους χρήστες
1.6

Εισαγωγή στα διάφορα στάδια της διαδικασίας πρόσληψης εντός 45 λεπτά
του FTB (τεχνικές παράμετροι)

Διάλειμμα για καφέ
1.7.
Εργασία με το διαδικτυακό εργαλείο
Καθορισμός των αναγκών της φάσης πρόσληψης
 Χρησιμοποιώντας μια νέα διαδικασία / χρήση των
προτύπων
 Καθορισμός απαιτήσεων / καθήκοντα εργασίας
 Καθορισμός της Επιτροπής (διαφορετικοί ρόλοι)
 Ανταλλαγή απόψεων και να καθορισμός των
συμμετεχόντων
 Υλοποίηση των ιδεών (45 λεπτά )
 Αξιολόγηση του αποτελέσματος της ανταλλαγής ιδεών,
σχεδιασμός διαφήμισης, δοκιμή της διαδικασίας
πρόσληψης
Μεσημεριανό
Φάση της πραγματικής διαδικασίας πρόσληψης
 Έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων (υποχρεωτικό),
αξιολόγηση
 Εισαγωγικές εξετάσεις (προαιρετικό), αξιολόγηση
 Διαγώνισμα / εξέταση γνώσεων (προαιρετικό), αξιολόγηση
 Συνέντευξη (προαιρετικό), αξιολόγηση
 Αξιολόγηση των επιμέρους μελών της επιτροπής
προσλήψεων
 Καθορισμός της σειράς των υποψηφίων
 Επιλογή του καλύτερου υποψήφιου

15 λεπτά
90 λεπτά

Διάλειμμα για καφέ

15 λεπτά

Φάση Ανάπτυξης Σχεδίου
 Προσδιορισμός βασικών τομέων ανάπτυξης
νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων και επαλήθευση της
συμμόρφωσής τους
 Προετοιμασία του σχεδίου
 Επαλήθευση του σχεδίου
 Αξιολόγηση του σχεδίου

60 λεπτά
90 λεπτά

90 λεπτά

Έργο που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτής της
δημοσίευσης είναι αποκλειστική ευθύνη των δημιουργών τους. Αυτή η δημοσίευση δεν αντικατοπτρίζει τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των
δεδομένων που περιέχονται στο παρόν.

Σελ. 6

Συζήτηση, κλείσιμο της δεύτερης ημέρας κατάρτισης

Πίνακας ν. 3 Πρόγραμμα κατάρτισης τριών ημερών - Η τρίτη μέρα
Ατζέντα για την Εκπαίδευση διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού και άλλους χρήστες
1.8

Το πρακτικό μέρος
Μια κοινή λύση των παραδειγμάτων και των καθηκόντων σε
επιλεγμένες φάσεις στο σύστημα FTB

90 minutes

Συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες με συμβούλους - μέρος 1

60 minutes

Μεσημεριανό

60 minutes

Συνέχιση των δραστηριοτήτων της ομάδας εργασίας με έναν
90 minutes
σύμβουλο
Τελική συζήτηση, αξιολόγηση του μαθήματος, κλείσιμο της τρίτης ημέρας
της κατάρτισης

Έργο που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτής της
δημοσίευσης είναι αποκλειστική ευθύνη των δημιουργών τους. Αυτή η δημοσίευση δεν αντικατοπτρίζει τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των
δεδομένων που περιέχονται στο παρόν.

Σελ. 7

