ΦΑΞ – ΜΕΜΟ
Πξνο: Δήκαξρν ή Κνηλνηάξρε

ε ζπλέρεηα ηεο επηζηνιήο πνπ ιάβαηε από ηελ Έλσζε Δήκσλ ή ηελ Έλσζε
Κνηλνηήησλ, παξαθαιώ βξήηε επηζπλεκκέλε ηε ζρεηηθή εγθύθιην.
Γηα νπνηαλδήπνηε επηθνηλσλία παξαθαιώ απνηαζείηε ζην θαμ 22-873821.
Επραξηζηνύκε.

Σν έξγν ζπλ-ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ
Κππξηαθή Δεκνθξαηία θαη ην
Επξσπατθό Κνηλνηηθό Σακείν.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Εξγαζηήξην Δνκεκέλνπ Δηαιόγνπ
Διάγνωζη Αναγκών Μάθηζηρ και Ανάπηςξηρ ζηοςρ Οπγανιζμούρ Τοπικήρ
Αςηοδιοίκηζηρ ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ

Πξνζθαιείζηε λα ζπκκεηέρεηε ζε δηαδξαζηηθό εξγαζηήξην ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
25-26 Ιανοςαπίος 2010 και ηο δεύηεπο ζηιρ 28-29 Ιανοςαπίος 2010 (ολοήμεπα)
ζην Ayii Anargyri Natural Healing Spa Resort (Πάθνο). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά
κε
ην
μελνδνρείν
παξαθαιώ
επηζθεθηήηε
ηελ
ηζηνζειίδα
ζην
:
http://www.ayiianargyrisparesort.com
ηόρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε „Δηάγλσζε αλαγθώλ κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ζηνπο
νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο‟. Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ
ζπλνιηθά 10 εξγαζηήξηα ηα νπνία ζα θαιύςνπλ γεσγξαθηθά νιόθιεξε ηελ Κύπξν.
Σν έξγν εθαξκόδεη θνηλνπξαμία από ηνπο CIIM, CNTI θαη PricewaterhouseCoopers,
ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Κππξηαθή Αθαδεκία Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη ηελ Επξσπαηθή
Έλσζε θαη ζηεξίδεη ε Έλσζε Δήκσλ θαη ε Έλσζε Κνηλνηήησλ.
Παπακαλείζηε όπωρ μαρ ζηείλεηε ηα ονόμαηα ηων αηόμων πος θα παπεςπεθούν
από ηο Δήμο ή ηην Κοινόηηηα ζαρ μέσπι ηιρ 08 Ιανοςαπίος 2009 ζηο fax 22873821
ή ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη: LA_SDDP@futureworldscenter.org.cy. Μποπείηε
να σπηζιμοποιήηε ηην επιζςνημμένη θόπμα.
Όλα ηα έξοδα ηος ζεμιναπίος
(διαμονή, διαηποθή) είναι καλςμμένα από ηο ππόγπαμμα.
H ζςμμεηοσή ζαρ δεν πποςποθέηει καμία πποεηοιμαζία, αλλά είναι ςποσπεωηική η
παποςζία ζαρ ζε όλη ηη διάπκεια ηος επγαζηηπίος.
ηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα έρεηε πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε γηα ην έξγν, ην πξόγξακκα,
ηε κέζνδν θαη ηε δνκή ηεο νκάδαο πνπ ζα νξγαλώζεη ην θάζε εξγαζηήξην επηζπλάπηνπκε
ηα αθόινπζα:
1.
2.
3.
4.

Λίγα ιόγηα γηα ην έξγν
Δείγκα πξνγξάκκαηνο
Λίγα ιόγηα γηα ηνλ Δνκεκέλν Δεκνθξαηηθό Δηάινγν
Δνκή Οξγάλσζε νκάδαο
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ΦΑΞ – ΜΕΜΟ
Από:

Πξνο: Οξγαλσηηθή Επηηξνπή Εξγαζηεξίσλ
Δνκεκέλνπ Δεκνθξαηηθνύ Δηαιόγνπ
Φαμ: 22-873821
Παξαθαιώ βξείηε πην θάησ ηα νλόκαηα ησλ αηόκσλ πνπ πξόθεηηε λα ζπκκεηάζρνπλ
ζην εξγαζηήξην.
ΌΝΟΜΑ

Ημεπομηνίερ
πος θα
παπεςπεθεί

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Επραξηζηνύκε.
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ΘΕΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

Λίγα λόγια για ηο έπγο
Πποζθοπά για ηην παποσή ςπηπεζιών διάγνωζηρ αναγκών μάθηζηρ και ανάπηςξηρ ζηοςρ
οπγανιζμούρ ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ
Τν έξγν δηεπζύλεηαη από ηελ Κππξηαθή Αθαδεκία Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη ζπλ-ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ
Επξσπατθή Έλσζε. Πξαγκαηνπνηείηαη από θνηλνπξαμία ε νπνία απνηειείηαη από ην Cyprus International
Institute of Management, ην Future Worlds Center (leg reg.: CNTI: Cyprus Neuroscience & Technology
Institute) θαη ηνπο PricewaterhouseCoopers –Training Academy. Τν έξγν ζηεξίδεη ε „Ελσζε Δήκσλ θαη ε
Έλσζε Κνηλνηήησλ θαη δηάθνξνη άιινη θπβεξλεηηθνί θνξείο.
Οη επηζηήκνλεο ηνπ CNTI έρνπλ αλαιάβεη ηε δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή 10 δηήκεξσλ εξγαζηεξίσλ
Δνκεκέλνπ Δεκνθξαηηθνύ Δηαιόγνπ ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ αληηπξνζσπεπηηθέο νκάδεο από ηνπο
Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Τα εξγαζηήξηα ζα δηεμαρζνύλ ζε πεξηθέξεηεο ηεο Κππξηαθήο
∆εµνθξαηίαο.
Τν έξγν αθνξά εθπαίδεπζε κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηεο δηνηθεηηθήο θαη εγεηηθήο ηθαλόηεηαο ζηνπο
Οξγαληζµνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Απνηειεί κέξνο ηνπ εηδηθνύ ζηόρνπ “Αλαβάζµηζε ηεο ∆ηνηθεηηθήο
Ιθαλόηεηαο ηνπ Δεµόζηνπ Τνµέα θαη ησλ παξερόµελσλ Υπεξεζηώλ” ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο
1"“Αλάπηπμε ηνπ Αλζξώπηλνπ ∆πλαµηθνύ θαη Πξνζαξµνζηηθόηεηα”.
Η πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ αλακέλεηαη λα ζπµβάιεη ζηελ εµπέδσζε µίαο “θνπιηνύξαο ζπλερνύο µάζεζεο
θαη αλάπηπμεο” ζηα ζηειέρε ησλ Οξγαληζµώλ ηεο Κππξηαθήο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (αηξεηά θαη µε),
θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο

ηθαλόηεηαο ησλ νξγαληζµώλ ηνπο λα πινπνηνύλ ζύλζεηα πξνγξάµµαηα θαη

πνιηηηθέο ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο. Εθηηµάηαη όηη από ην Έξγν αλαµέλεηαη λα επσθειεζνύλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθαξµνγήο ηνπ (2009 – 2013) ζπλνιηθά 1500 ζηειέρε (αηξεηά θαη µε) ησλ Οξγαληζµώλ
ηεο Κππξηαθήο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Σηόρνο ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη ε εμαγσγή πνξηζµάησλ ζε ζρέζε µε ηα πξνβιήµαηα θαη ηηο αλάγθεο πνπ
ππάξρνπλ ζηνπο νξγαληζµνύο

απηνύο, ζε ζέµαηα ∆ηνίθεζεο θαη Ηγεζίαο, αλίρλεπζε θαη ηεξάξρεζε

θαζώο επίζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γελεζηνπξγώλ αηηίσλ πνπ ηα πξνθαινύλ θαη δηεξεύλεζε θαηά
πόζν θαη πνηά από απηά µπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ µέζσ µαζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ.
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Δείγμα Ππογπάμμαηορ Επγαζηηπίος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ (1ε κέξα)
09:00 – 09:30

Καισζόξηζκα θαη Εηζαγσγή ζην ζέκα

09:30 – 09:45

Εηζαγσγή ζηε Μεζνδνινγία

09:45 – 11:00

Παξαγσγή Ιδεώλ

11:00 – 11:20

Δηάιεηκκα γηα θαθέ

11:20 – 13:00

Παξαγσγή Ιδεώλ (ζπλέρεηα)

13:00 – 14:30

Μεζεκεξηαλό

14:30 – 15:45

Επεμήγεζε Ιδεώλ

15:45 – 16:15

Καηεγνξηνπνίεζε Ιδεώλ

16:15 – 16:45

Δηάιεηκκα γηα θαθέ

16:45 – 18:00

Καηεγνξηνπνίεζε Ιδεώλ (ζπλέρεηα)

Δείπνο ζςμμεηεσόνηων και διοπγανωηών ζε εζηιαηόπιο ηος ξενοδοσείος.
Διαμονή ζηο ξενοδοσείο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ (2ε κέξα)
08:00 – 08:45

Πξόγεπκα ζην μελνδνρείν

08:45 – 09:00

Εηζαγσγή

09:00 – 09:30

Καηεγνξηνπνίεζε Ιδεώλ (ζπλέρεηα)

09:30 – 10:00

Ψήθηζε Ιδεώλ

10:00 – 10:10

Μηθξό Δηάιεηκκα

10:10 – 11:30

Δεκηνπξγία Δέληξνπ Επηξξνήο Ιδεώλ

11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

Δηάιεηκκα γηα θαθέ
Δεκηνπξγία Δέληξνπ Επηξξνήο Ιδεώλ (ζπλέρεηα)
Μεζεκεξηαλό

14:30 – 15:30

Δεκηνπξγία Δέληξνπ Επηξξνήο Ιδεώλ (ζπλέρεηα)

15:30 – 16:00

πδήηεζε ζρεηηθά κε ην Δέληξν επηξξνήο

16:00 – 16:15

Δηαρσξηζκόο ζε νκάδεο δξάζεο

16:15 – 16:30

Δηάιεηκκα γηα θαθέ

16:30 – 17:00

Εξγαζία νκάδσλ – Παξαγσγή πξνηάζεσλ

17:00 – 17:30

Παξνπζίαζε πξνηάζεσλ
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Λίγα λόγια για ηο Δομημένο Δημοκπαηικο Διαλογο
Πποζθοπά για ηην παποσή ςπηπεζιών διάγνωζηρ αναγκών μάθηζηρ και ανάπηςξηρ ζηοςρ
οπγανιζμούρ ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ
Τα εξγαζηήξηα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε κέζνδν Δνκεκέλνπ Δεκνθξαηηθνύ Δηαιόγνπ. Ο Αγγιηθόο όξνο
είλαη SDDP: Structured Dialogic Design Process. Η κέζνδνο SDDP είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηελ
αλίρλεπζε, ηεξάξρεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γελεζηνπξγώλ αηηηώλ ελόο πξνβιήκαηνο, ζηε
δεκηνπξγία κηαο ζπκθσλεκέλεο θνηλήο αληίιεςεο όζνλ αθνξά ηελ παξνύζα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε
θαη ζηελ επίηεπμε ζπλαίλεζεο σο πξνο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ κπνξνύλ λα
ζπκβάινπλ ζηελ επίιπζε ησλ γελεζηνπξγώλ αηηίσλ ηνπ πξνβιήκαηνο.
Η δηνξγάλσζε ησλ εξγαζηεξίσλ SDDP ζα ζπκβάιεη κε ηνπο πην θάησ ηξόπνπο :


Θα βνεζήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα επηηύρνπλ θνηλή αληίιεςε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε
εθάζηνηε θνηλόηεηα.



Οη ζπκκεηέρνληεο ζα απνθαιύςνπλ ηηο πξσηαξρηθέο γελεζηνπξγέο αηηίεο (ξίδεο ηνπ πξνβιήκαηνο) ζε
ζέκαηα εγεζίαο θαη δηνίθεζεο.



Θα ζπκβάινπλ ζηελ πηνζέηεζε ζπλαηλεηηθώλ θαη ζπκθσλεκέλσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη
δξάζεο.



Θα ππνβνεζήζνπλ θαη ζα ελζαξξύλνπλ ηελ ad hoc δεκηνπξγία νκάδσλ πνπ λα αηζζάλνληαη
δεζκεπκέλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ πνπ εθπνλήζεθαλ από ηνπο ίδηνπο.



Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δεκηνπξγήζνπλ κόληκνπο δεζκνύο βαζηζκέλνπο ζηνλ αιιειν-ζεβαζκό, ηελ
εκπηζηνζύλε, ηε δηαθάληα θαη ηε ζπλεξγαζία.

Τα εξγαζηήξηα SDDP επηηπγράλνπλ απηά ηα απνηειέζκαηα κέζα από ην ζεβαζκό ηεο απηνλνκίαο όισλ
ησλ ζπκκεηερόλησλ, θαη ηελ αμηνπνίεζε κηαο ζεηξάο εξγαιείσλ ζπλαίλεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πεηζαξρίαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηδεώλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
λα ειέγμνπλ ηε ζπδήηεζε. Η Δνκεκέλε Δηαδηθαζία Δεκνθξαηηθνύ Δηαιόγνπ είλαη κηα κέζνδνο θαηά ηελ
νπνία νη ζπκκεηέρνληεο εκπιέθνληαη ζε έλα δνκεκέλν θαη δεκνθξαηηθό δηάινγν κε απώηεξν ζθνπό ηελ
παξαγσγή απνηειεζκάησλ.
Σηα εξγαζηήξηα SDDP, κηα νκάδα ζπκκεηερόλησλ, εηδήκνλεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο,
δεζκεύνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπιινγηθά έλαλ θνηλό ζθειεηό ζθέςεο βαζηζκέλν ζηελ νκνθσλία θαη
ηελ από θνηλνύ θαηαλόεζε ηεο παξνύζαο θαζώο επίζεο θαη κηαο κειινληηθήο ηδαληθήο θαηάζηαζεο. Η
SDDP πξνσζεί ηελ εζηηαζκέλε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ θαη
ηε δέζκεπζε ηνπο ζην απνηέιεζκα.

Σν έξγν ζπλ-ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ
Κππξηαθή Δεκνθξαηία θαη ην
Επξσπατθό Κνηλνηηθό Σακείν.

Δομή Οπγανωηικήρ Ομάδαρ
Η απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρήο εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ SDDP απαηηεί ηε δεκηνπξγία
Ομάδαρ Διασείπηζηρ ηηρ Γνώζηρ (KMT: Knowledge Management Team ) ε νπνία
ζρεδηάδεη, επηβιέπεη, παξαθνινπζεί θαη ζπλνςίδεη ζε κνξθή ηειηθήο έθζεζεο ηα
απνηειέζκαηα ηνπ θάζε δηαιόγνπ θαη ε νπνία απνηειείηαη από:
1. Δύν αληηπξνζώπνπο ηεο θνηλόηεηαο νη νπνίνη λα είλαη θαη λα αηζζάλνληαη σο “ηδηνθηήηεο”
ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξόθεηηαη λα ζπδεηεζεί. Ιδαληθά, ην έλα άηνκν ζα πξέπεη λα
πξνέξρεηαη από ηελ εγεζία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ην άιιν άηνκν λα εθπξνζσπεί
ηα ζπκθέξνληαη θαη όξακαηα ηεο θνηλόηεηαο. Θα ήηαλ ρξήζηκν (αιιά όρη αλαγθαίν) αλ ην
δεύηεξν άηνκν απηό είλαη ην ίδην κε ην άηνκν πνπ ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε επηιέμεη γηα λα
εθπαηδεπηεί ζηελ εθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ SDDP.
2. Δύν πληνληζηέο Δνκεκέλνπ Δηαιόγνπ (Facilitators). Η ζπκκεηνρή ησλ πληνληζηώλ είλαη
αλαγθαία νύησο ώζηε λα ζπκβάινπλ ζηε δηαηύπσζε ηεο Ελαξθηήξηαο Καζνδεγεηηθήο
Εξώηεζεο θαηά ηξόπνλ πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε επθξίλεηα θαη ε απνηειεζκαηηθή
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηαιόγνπ.
3. ΄Ελα αληηπξόζσπν ηεο Αθαδεκίαο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο.
4. Έλα-δύν άηνκα ηα νπνία ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κπνξεί λα επηιέμεη γηα λα εθπαηδεπηνύλ
ζηελ εθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ SDDP.
Σν έλα ή δύν άηνκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ νκάδα, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα
εθπαηδεπηνύλ ζηε κέζνδν ηνπ δνκεκέλνπ δεκνθξαηηθνύ δηαιόγνπ θαη λα δηθηπσζνύλ κε όινπο
ηνπο
θνξείο
ζε
παγθύπξηα
θιίκαθα
(Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο
http://sddinternationalschool.wikispaces.com).

Παπακαλώ επικοινωνήζηε ηο ζςνηομόηεπο μαζί μαρ εαν έσεηε άηομα ηα οποία
επιθςμούν να ζςμμεηέσοςν ζηην ομάδα:
Φαμ

22873821 ή ζην

Email

LA_SDDP@futureworldscenter.org.cy
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