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Η ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΙΚΗ ΚΔΨΗ: ΚΙΝΗΣΗΡΙΔ
ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ
ΓΙΟΙΚΗΗ
αββαηού Σζολακίδος
Γξ Δθπαηδεπηηθφο & Κνηλσληνιφγνο. Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζην Ιλζηηηνχην
Δπηκφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, πξψελ
Δκπεηξνγλψκνλαο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ΓΓ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ
ππνζέζεσλ.
Πεπίληψη
Σην άξζξν απηφ επηρεηξνχκε λα αλαδείμνπκε δχν νξηδφληηεο δεμηφηεηεο, ηελ
ελδπλάκσζε θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε. Σηφρνο, είλαη λα ππνζηεξηρζεί ε ζέζε φηη νη
δεμηφηεηεο απηέο απνηεινχλ θηλεηήξηεο δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ απηφο λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφο, απνδνηηθφο
θαη ηαπηφρξνλα πξφζπκνο λα πηνζεηήζεη κεηαξξπζκηζηηθέο αιιαγέο νη νπνίεο
απαηηνχληαη ζηελ ζχγρξνλε επνρή. Οη δεμηφηεηεο νξίδνληαη θαη αλαιχνληαη
βηβιηνγξαθηθά θαη δηεξεπλάηαη ε κεζνδνινγία θαη ν ηξφπνο κάζεζεο ησλ δεκνζίσλ
ιεηηνπξγψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο απηέο.
Λέξειρ κλειδιά: ελδπλάκσζε (empowerment), θξηηηθή ζθέςε, νξηδφληηεο δεμηφηεηεο,
νξγαλσζηαθή ηθαλφηεηα
Διζαγωγή
Η επηηπρία ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ πνιινχο
πξσηνπφξνπο εξεπλεηέο (MacClelland, 1973) δελ επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηηο
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηε δηαλνεηηθή επθπΐα πνπ δηαζέηνπλ νη εξγαδφκελνη φζν
απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα είλαη δεκηνπξγηθνί θαη λα ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά.
Τν γεγνλφο απηφ, ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, πξνθάιεζε ηελ ζηξνθή θαη ην
ελδηαθέξνλ ησλ εξγνδνηψλ, ζηελ εζηίαζε, φρη κφλνλ ζηα πξνζφληα αιιά θαη ζηηο
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο θαη
ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Η αλάπηπμε ησλ ηθαλνηή ησλ
θαη δεμηνηήησλ ηέζεθε ζην επίθεληξν ηεο Λεπθήο Βίβινπ γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ
Καηάξηηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ δεθαεηία ηνπ ’90 θαη αξγφηεξα ζην πιαίζην
ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε (European Commission,
2000) θαη ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». Αλ θαη δηεζλψο δελ
παξαηεξείηαη ζχκπησζε απφςεσλ ζηνλ νξηζκφ ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ
απαηηείηαη πιένλ λα έρεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηελ ζχγρξνλε επνρή (π.ρ. Key
competencies/ genetic skills, Transferable skills, Key qualifications, Core skills, key
skills, νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, θιπ), ε ΔΔ εηζήγαγε κηα πιαηθφξκα
αλαιπηηθψλ ζέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 8 βαζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010 θαη Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2012).
Οη ηθαλφηεηεο απηέο είλαη: ε επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα, ε επηθνηλσλία ζε
μέλεο γιψζζεο, ε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη
ηελ ηερλνινγία, ε ςεθηαθή ηθαλφηεηα, νη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (Learning to
learn), νη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
πνιίηε, ε πξσηνβνπιία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη
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έθθξαζε. Η Δπξσπατθή Ταμηλφκεζε Γεμηνηήησλ/Ιθαλνηήησλ, Πξνζφλησλ θαη
Δπαγγεικάησλ(European Skills/ Competences, qualifications and Occupations –
ESCO), απνηειεί έλα εξγαιείν ππφ θαηαζθεπή ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο θπξηφηεξεο
δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη ζηα δηάθνξα επαγγέικαηα
(Τζνιαθίδνπ, 2015). Ο ζπλδπαζκφο «γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ»
ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε θαη αλάπηπμε ησλ αηφκσλ, ζηελ ελεξγφ
ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ζηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ
γηα πνιινχο ιφγνπο: εμαζθαιίδνπλ πεξηζζφηεξε επειημία ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ,
επηηξέπνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα επηθαηξνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα πξνβιέπνπλ
ηηο αιιαγέο θαη λα πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα ζηα λέα δεδνκέλα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα θαηλνηνκίαο,
παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη
ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο
ζηνλ ηδησηηθφ θαζψο θαη ζην δεκφζην ηνκέα.
Πνιιέο ηθαλφηεηεο αιιεινζπλδένληαη ελψ άιιεο, νξηδφληηεο δεμηφηεηεο, φπσοε
ελδπλάκσζε (empowerment),ε θξηηηθή ζθέςε, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε επνηθνδνκεηηθή
δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη άιια, δηαπεξλνχλ νξηδφληηα ηηο νθηψ βαζηθέο
ηθαλφηεηεο θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
απνδνηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπ δσή.
Η αλάιπζε δχν, κεηαμχ ησλ άιισλ, ζεκαληηθψλ νξηδφληησλ δεμηνηήησλ, ηεο
ελδπλάκσζεο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ
ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε κέζσ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο
(ΙΝ.ΔΠ.) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.)
απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Η ζσμβολή ηης ενδσνάμωζης ζηην απόκηηζη βαζικών ικανοηήηων
Σηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ν φξνο ηεο ελδπλάκσζεο έρεη
δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο. Δκθαλίδεηαη είηε σο ζηφρνο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ
γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ πνπ
απνζθνπνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αηφκνπ, είηε σο επηζπκεηφ απνηέιεζκα κηαο
εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο είηε σο εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία ηεο απηνξξχζκηζεο ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Κνπιανπδίδεο, 2016).
Ο Solomon (1976) νξίδεη ηελ ελδπλάκσζε σο ηε «δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα
άηνκα κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα απμήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο
θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ», ελψ
νη Zimmerman & Rappaport (1988) ηελ νξίδνπλ σο «θάηη πνπ ζπλδέεη ηηο αηνκηθέο
δπλαηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε δπλακηθήο
ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο θαη ηαπηφρξνλα ζηελ αλάπηπμε ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηηο θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη
αιιαγέο.
Σην δεκφζην ηνκέα, ν φξνο ηεο ελδπλάκσζεο ηαπηίδεηαη ζπρλά κε ηνλ φξν αλάζεζε
θαζεθφλησλ (delegation) κε ζθνπφ ηελ ιήςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηα θαηψηεξα
ηεξαξρηθά επίπεδα, παξέρνληαο ζηνπο ππαιιήινπο ηα απαξαίηεηα εθφδηα ψζηε λα
αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ζε φπνην έξγν ηνπο αλαηίζεηαη. Όκσο,
ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε ελδπλάκσζε απνηειεί ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα δηα βίνπ
κάζεζεο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Freire (1994) νδεγεί ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή
ρεηξαθέηεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Κνπιανπδίδεο, 2016).Δλψ ε δεμηφηεηα ηεο
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ελδπλάκσζεο πξνζδίδεη ζηνλ εξγαδφκελν ηελ αίζζεζε ηεο απηνδηάζεζεο, ησλ
ειεχζεξσλ επηινγψλ θαη ηεο άζθεζεο επηξξνήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Η
ελδπλάκσζε απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ζηελ δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ζην πιαίζην κηαο ππεξεζηαθήο κνλάδαο ή νξγαληζκνχ.
Βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο ελδπλάκσζεο απνηεινχλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε δέζκεπζε ζηελ
πινπνίεζε ζηφρσλ. Απαηηείηαη ζεκαληηθή θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε πξνζαξκνζκέλε
ζηηο αλάγθεο θαη ην ξαγδαία κεηαβαιιφκελν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα
απνηειεζκαηηθή ρεηξαθέηεζε, αλάιεςε πξσηνβνπιίαο θαη απηφλνκε ιεηηνπξγία ησλ
ππαιιήισλ, πξντζηακέλσλ θαη δηεπζπληψλ. Σχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ηνπ Merizow, ε ελδπλάκσζε ζπκβάιεη «ζηελ
απνδέζκεπζε ηνπ εαπηνχ απφ ηνπο άθξηηνπο ηξφπνπο ζθέςεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθή θξίζε θαη δξάζε».
Η ζπλεηδεηνπνίεζε θαηαζηάζεσλ, ε αλάιπζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ
αηηηψλ πνπ ηα πξνθαινχλ, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε παξαθνινχζεζε θαη ν ζπληνληζκφο
έξγσλ, ε πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ δηεξεχλεζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ
απνηεινχλ ζηνηρεία ηα νπνία εληζρχνληαη κε ηελ γλσζηηθή ελδπλάκσζε πνπ ζπληειεί
ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ
κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο. Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ε αλάπηπμε πλεχκαηνο
ζπλεξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ζε νκάδα, ε αλάδεημε απνηειεζκαηηθήο εγεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο, ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηεινχλ επίζεο δεμηφηεηεο
πνπ εληζρχνληαη κε ηελ ελδπλάκσζε κέζσ ηνπ θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ, ηεο
απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο ή θαη ησλ δηαθφξσλ παξαδνζηαθψλ θαη ζχγρξνλσλ
κεζφδσλ κάζεζεο (εμ απνζηάζεσο ή θαη κεηθηήο).
Η κριηική ζκέψη
Σχκθσλα κε ηνλ EdwardGlaser (1941) ε θξηηηθή ζθέςε νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα λα
ζθέθηεηαη θαλείο θξηηηθά, λα αλαιχεη ηα δεδνκέλα θαη λα εμεξεπλά ιχζεηο.
Πξνυπνζέηεη (1) κηα ζηνραζηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα θαη ηα ζέκαηα πνπ
εκπίπηνπλ ζην εχξνο ησλ εκπεηξηψλ ελφο αηφκνπ, (2) ηελ γλψζε ησλ κεζφδσλ ηεο
ινγηθήο έξεπλαο θαη ηεο ζπιινγηζηηθήο, θαη (3) ηελ εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή απηψλ
ησλ κεζφδσλ. Καηά ηνλ Glaser (year?), ε θξηηηθή ζθέςε απαηηεί επίκνλε
πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ ψζηε λα εμεηάζεη θάζε κνξθή ηεο γλψζεο κε
αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε, απνδεηθηηθά ζηνηρεία, πηζαλφηεηεο πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζε
ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία θαη ζα κπνξεί λα ζηεξίμεη απνζηαζηνπνηνχκελνο απφ
πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο, πξνηάζζνληαο ηε ινγηθή θαη εξκελεχνληαο ηηο έλλνηεο κε
νξζνινγηζκφ θαη αληηθεηκεληθή άπνςε.
Η θξηηηθή ζθέςε δελ είλαη ίδηα ζε φια ηα άηνκα, πνηθίιεη αλάινγα κε ην ππνθείκελν
θαη ηα θίλεηξα ηνπ αηφκνπ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε κηα νκάδα. Δμαξηάηαη
επίζεο, ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ
γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ θξηηηθή ζθέςε σο κηα δηα βίνπ αλαπηπζζφκελε νξηδφληηα
δεμηφηεηα ε νπνία ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ κε
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Πην πξφζθαηα, νBeyer (1995), δηαθξίλεη σο ζεκαληηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη
ησλ δεδνκέλσλ (analytical thinking), ηελ αλαδήηεζε απαληήζεσλ ζε εξσηήκαηα πνπ
ηίζεληαη, ηελ έξεπλα, ηελ ζχγθξηζε θαη πξφθξηζε ιχζεσλ αθνχ πξνζεγγίδεηαη θάζε
ζέκα απφ φιεο ηηο πιεπξέο (critical thinking). Η πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη
ζε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο ζέζεο φηαλ αλαγλσξίδνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη νη
ζηφρνη, αμηνινγνχληαη αμηνπνηνχληαη φια ηα ηεθκήξηα θαη λέα επξήκαηα (θξηηήξηα,
http://e-jst.teiath.gr
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δείθηεο, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο)γηα θάζε ζέκα θαη γίλεηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε
απφ νκφηηκνπο (δηαδηθαζία ηνπ peer review) γηα ηελ αμηνπνίεζε βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ θαη ιχζεσλ1.
Η θξηηηθή ζθέςε, απνηειεί ηζρπξφ γλσζηηθφ εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα θαη είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλε κε ηηο κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ. Αλαθέξεηαη ζε
νξζνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πινπνηνχληαη κε αληηθεηκεληθφ θαη πεηζαξρεκέλν ηξφπν
θαη νδεγνχλ ην άηνκν ζηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ νξζφηεηα ή κε κηαο ιχζεο.
Άιιεο εθθάλζεηο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο είλαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε ε νπνία
αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή ηδεψλ κε θηλεηήξηα δχλακε ηελ θαληαζία, ηε
δηαίζζεζε, ην ζπλαίζζεκα, ηελ επξεκαηηθφηεηα θαζψο θαη ε αλαζηνραζηηθή ζθέςε
(reflective thinking) πνπ απνηειεί πεγή λέσλ ηδεψλ, πξφβιεςεο, ζρεδηαζκνχ θαη
παξαθνινχζεζεο κειινληηθψλ δξάζεσλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ην άηνκν κπνξεί λα
παξαθνινπζεί θαη λα θξίλεη φρη κφλν ηε ζθέςε θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ άιισλ
αιιά θαη ηε δηθή ηνπ, νδεγψληαο έηζη ζε νινέλα θαη πην ψξηκε θαη
ζπλεηδεηνπνηεκέλε ζθέςε (Freire,1996). Τν άηνκν έρεη ηελ ηάζε λα ζπκπιεξψλεη ηα
θελά, ηδέεο πνπ δελ έρνπλ θαηαλνεζεί κε δηθέο ηνπ, αλαζεσξεκέλεο ή ζπκπιεξσκέλεο
ελεξγνπνηψληαο ηε θαληαζία θαη ην γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν. Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ
παξαπάλσ κνξθψλ ζθέςεο ην άηνκν νδεγείηαη ζηελ ζηξαηεγηθή ζθέςε θαη αληίιεςε
(strategical thinking) θαιιηεξγψληαο ηελ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο αιιαγψλ, ζρεδηαζκνχ
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη δξάζεσλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηα απνηειέζκαηα.
Απφ πνιινχο εξεπλεηέο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο (Τξηιηαλφο Κνιηάδεο) θαη ηεο
Ψπρνινγίαο (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε) ε θξηηηθή ζθέςε αλαθέξεηαη θαη σο
ζπγθιίλνπζα ζθέςε ε νπνία εζηηάδεη ζηελ λνεηηθή δηεξγαζία πνπ αθνξά ηελ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ησλ παληφο είδνπο πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ κε
βάζε ηελ ινγηθή θαη ηελ αλαδήηεζε νξζήο θαη νινθιεξσκέλεο εηζήγεζεο ή
ζπκπεξάζκαηνο. Δλψ ε δεκηνπξγηθή ζθέςε ή απνθιίλνπζα ζθέςε εζηηάδεη ζηελ
αλαδήηεζε φισλ ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ θαη απαληήζεσλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία, φινη νη ηξφπνη ζθέςεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ κάζεζε. Οη
δηάθνξεο κνξθέο κάζεζεο (πξφζσπν κε πξφζσπν, εμ απνζηάζεσο, κεηθηή, παηρλίδηα
πξνζνκνίσζεο, βησκαηηθά εξγαζηήξηα, θιπ) δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε νξηζκέλεο
απφ ηηο ζπληζηψζεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη πην απνδνηηθέο ζε
ζρέζε κε ην αληηθείκελν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ζηφρνπ.
Βαζηθή ζπκβνιή ησλ δηαθφξσλ απηψλ κνξθψλ ζθέςεο είλαη φηη κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο εξγαιείν δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ
εξγαδνκέλνπ δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα θαη επθαηξία γηα αθχξσζε ππνθεηκεληθψλ θαη
ζηεξενηππηθψλ απφςεσλ, άξζε πξνθαηαιήςεσλ, αλακφξθσζε πξνηχπσλ θαη
πεπνηζήζεσλ, αιιαγή θνπιηνχξαο πνπ επέξρεηαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ πνπ
επηβάιινληαη απφ ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ.
Η καλλιέργεια ηης ενδσνάμωζης και κριηικής ζκέψης ηων δημοζίων σπαλλήλων
μέζω ηων προγραμμάηων επιμόρθωζης ηοσ (ΙΝ.ΕΠ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
1

Οι κατευκφνςεισ αυτζσ υιοκετικθκαν ςτθν Ανοιχτι Μζκοδο Συντονιςμοφ (ΑΜΣ) τθσ ευρωπαϊκισ
ςτρατθγικισ τθσ Λιςςαβόνασ για τθ διαμόρφωςθ διακυβερνθτικισ πολιτικισ μεταξφ των κρατϊν
μελϊν που βαςίηονταν ςε αντικειμενικι γνϊςθ τθσ κατάςταςθσ για κάκε κζμα και ςε κάκε Κράτοσ
Μζλοσ μζςω ςυγκριτικϊν μελετϊν, επεξεργαςία δεδομζνων και ςτοιχείων, διάχυςθ καλϊν
πρακτικϊν.
12 (4),2017
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Η θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, θαζψο θαη ε ελδπλάκσζε κπνξνχλ λα
θαιιηεξγεζνχλ κέζα απφ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηερληθέο κάζεζεο θαη
δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. Τν ΙΝ.ΔΠ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. σο ν
θχξηνο θνξέαο επηκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ εληζρχεη κε πνιιά
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη θαηλνηφκεο δξάζεηο ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ θξηηηθή
θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ
πνπ εζηηάδνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο είλαη, κεηαμχ άιισλ, ηα επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα «Βειηίσζε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο,
δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ θαη θξίζεσλ», ην βησκαηηθφ εξγαζηήξη «Χηίδνληαο ηελ
απνηειεζκαηηθή Οκάδα». Αιιά θαη ζε άιια πξνγξάκκαηα φπνπ νη ζπγθεθξηκέλεο
δεμηφηεηεο δελ απνηεινχλ βαζηθφ αληηθείκελν ε ελδπλάκσζε θαη ε θξηηηθή ζθέςε
ζίγνληαη έκκεζα κέζσ αζθήζεσλ θαη βησκαηηθψλ δξάζεσλ ζηα επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα ησλ πξντζηακέλσλ θαη δηεπζπληψλ θαη εηδηθφηεξα ζηηο ζεκαηηθέο
ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εγεζίαο, ηελ παξαθίλεζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, ηε δηακφξθσζε ζηνρνζεζίαο εθάζηνπ νξγαληζκνχ.
Η θξηηηθή ζθέςε, ε ελδπλάκσζε αιιά θαη νη άιιεο δεμηφηεηεο, κπνξνχλ λα
δηδαρζνχλ κε δηάθνξεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο κάζεζεο. Σχκθσλα κε ηνλ Wade
(1995), νη γξαπηέο εξγαζίεο είλαη έλα κέζν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο
φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα επηρεηξεκαηνινγήζεη γηα λα ππνζηεξίμεη ή λα
απνξξίςεη κηα άπνςε. Η ζπλεξγαηηθή κάζεζεζχκθσλα κε ηνλ Cooper (1995), ή ε
νκαδν-ζπλεξγαηηθή θαηά ηνλ Μαηζαγγνχξα (2000) κε ηελ αλάπηπμε θνηλψλ
εξγαζηψλ (project)ζην πιαίζην νκάδσλ ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ απνηειεζκαηηθή
ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ Η νκαδηθή εξγαζία, ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ projectβνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ο McDade (1995) εηζεγείηαη
ηελ αμηνπνίεζε κειεηψλ πεξίπησζεο, φπνπ ν εθπαηδεπηήο παξνπζηάδεη έλα ζέκα (π.ρ.
ε παξαθνινχζεζε ηνπ σξαξίνπ ζηελ Γ.Γ. ή ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο, θιπ) ρσξίο λα
δίλεη ηελ δηθή ηνπ άπνςε θαη κέζα απφ αλνηθηέο θαη δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο
θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα θαηαιήμνπλ ζε δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα.
Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηψλ ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφο. Πξσηαξρηθφ ζηνηρείν είλαη ε θαιιηέξγεηα ησλ νξηδφληησλ δεμηνηήησλ
ησλ επηκνξθσλφκελσλ κε ηερληθέο κάζεζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελδπλάκσζε κε ηελ
έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
επηκνξθσλφκελνπο, ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο νη νπνίεο, εθηφο ησλ
άιισλ απαηηνχλ ζπλεηδεηνπνίεζε, βησκαηηθή κάζεζε, θαιιηέξγεηα θαη εμάζθεζε. Η
νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ θαη βησκαηηθψλ αζθήζεσλ ζην πιαίζην νκάδσλ, ε
πξνζνκνίσζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ε εθκάζεζε ηερληθψλ θαη ε εκπεηξία αμηνιφγεζεο
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ απνηεινχλ θιεηδί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ΓΓ. Τα νθέιε απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο κάζεζεο
είλαη πνιιαπιάζηα απφ ηελ παξαδνζηαθή κάζεζε (θαζ’ έδξαο) δηφηη εληζρχεηαη ε
ζεηηθή εηθφλα ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε δηδαζθαιία κέζα
απφ ηα ιάζε θαη ηηο αζηνρίεο. Οη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ θάλνληαο (learning by
doing) θαη αλαπηχζζνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Σηα πξνγξάκκαηα
απηά (βησκαηηθά εξγαζηήξηα ή πξνγξάκκαηα βειηίσζεο δεμηνηήησλ) ηα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, ε
http://e-jst.teiath.gr
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πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ηδεψλ, ηα δηαθνξεηηθά είδε ησλ ηδεψλ πνπ ζπγθεξάδνπλ
πλεπκαηηθή επρέξεηα, επιπγηζία, πξσηνηππία θαη θαηλνηνκία. Τν είδνο ησλ αζθήζεσλ
πνπ αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ ΙΝΔΠ-ΔΚΓΓΑ, είλαη κεηαμχ άιισλ, ν
θαηαηγηζκφο ηδεψλ (ηδεν-ζχειια, brainstorming), ηα παηρλίδηα ξφισλ, ε πξνζνκνίσζε
θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ, δηαγξάκκαηα, λνεηηθνί ράξηεο(mind maps), ηα 6
θαπέια ζθέςεο ηνπ de Bono θαη άιιεο.
Η αλάιπζε ησλ ζεκάησλ θαη ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε ηηο επηθξαηνχζεο απφςεηο ζε ζχγρξνλα θνηλσληθά,
νηθνλνκηθά, ηερλνινγηθά θαη άιια ζέκαηα απνηεινχλ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ
θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ, ηνλ ζπλδπαζκφ απφςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ηε
δηακφξθσζε ζηάζεσλ απειεπζεξσκέλσλ απφ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο (openminded). Οη εθπαηδεπηέο θαινχληαη λα αλαδεηθλχνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο
ιαλζαζκέλσλ θαη πξνθαηεηιεκκέλσλ
ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη λα
δηακνξθψλνπλ πξνζσπηθφηεηεο πνπ βαζίδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηνλ αλνηρηφ δηάινγν,
ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ ηεθκεξίσζε απνξξίπηνληαο δνγκαηηθέο ζέζεηο, ανξηζηίεο θαη
γεληθφηεηεο πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ εκπφδην θαη ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε
θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο γηα ηελ επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο θαη ηελ
πιεξέζηεξε εηζήγεζε γηα θάζε ζέκα πνπ ηνπο αλαηίζεηαη. Ο αλαζηνραζκφο, απνηειεί
ζεκαληηθή δηδαζθφκελε ηερληθή ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ δηαξθή πξνζέγγηζε ησλ
αηνκηθψλ ζηάζεσλ θαη ζέζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ζηνλ εληνπηζκφ ησλ
ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ησλ
κεηαξξπζκηζηηθψλ αιιαγψλ ζηελ δηνίθεζε.
Όκσο ηα παξαπάλσ, απαηηνχλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηψλ
πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγνχλ ηηο κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε,
2005) ησλ εθπαηδεπνκέλσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε έλα λέν πξνθίι
εξγαδνκέλνπ ζην δεκφζην ηνκέα. Δλφο ππαιιήινπ κε ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη
ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ζε έλα λέν επαγγεικαηηζκφ θαη ζπλερή επηκφξθσζε ψζηε
λα είλαη ηθαλφο ζε θάζε πεξίπησζε, φπνπ θαη εάλ ηνπνζεηεζεί, λα ζπκβάιεη φρη απιά
ζηελ ιεηηνπξγία αιιά ζηελ βειηίσζε ηεο νξγαλσζηαθήο ηθαλφηεηαο (capacity) ηνπ
νξγαληζκνχ θαη ηεο αξηζηείαο ζηα παξερφκελα απνηειέζκαηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ.Η
θαιιηέξγεηα ησλ κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ (Τζνιαθίδνπ, 2015), ε απηνβειηίσζε
θαη απηνξξχζκηζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη ζπρλά απνηέιεζκα ησλ ηερληθψλ
κάζεζεο πνπ πηνζεηνχληαη θαη ε αλάπηπμε απηψλ ζα πξέπεη λα απνηειεί δεηνχκελν
θάζε εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ζηελ ζχγρξνλε επνρή.
Τν ΙΝΔΠ-ΔΚΓΓΑ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, έδσζε έκθαζε ζηελ
αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ κάζεζεο (βησκαηηθά εξγαζηήξηα, coaching, εθπαίδεπζε ζην
ρψξν εξγαζίαο, εμ απνζηάζεσο θαη κεηθηά πξνγξάκκαηα, θιπ) γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Παξφια απηά νη πξνζπάζεηεο
απηέο παξακέλνπλ απνζπαζκαηηθέο θαη δελ εληάζζνληαη ζε κηα νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε αλάπηπμεο φισλ ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο
ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
εθπαηδεπηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Η ελδπλάκσζε θαη ε
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ησλ κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, ηεο δεκηνπξγηθήο
γξαθήο, ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη άιισλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ
ζηελ αλάπηπμε ηθαλφηεηαο απηνξξχζκηζεο ηνπ αηφκνπ/εξγαδνκέλνπ ψζηε λα κπνξεί
κε ζάξξνο θαη επειημία λα πξνζαξκφζεη ή λα αλαζεσξήζεη αξρηθέο δηαηππψζεηο, φπνπ
απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, ακθηζβεηψληαο επηθξαηνχζεο παξαδνρέο, αλαιακβάλνληαο
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πξσηνβνπιίεο θαη πηνζεηψληαο δξάζεηο αμηνιφγεζεο, λέαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο
θάζε νξγαληζκνχ, απνηεινχλ δεηνχκελν.
Σσμπεραζμαηικές παραηηρήζεις
Σπκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηα ζεκεία πνπ ζίρηεθαλ παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα
επηζεκαλζεί φηη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ εληάζζνληαη ζηε ζχγρξνλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Απνηεινχλ κνλφδξνκν γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη
επηθαηξνπνίεζε γλψζεσλ ζηηο ζχγρξνλεο θαη ξαγδαία κεηαβαιιφκελεο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο επνρήο. Τν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηδηαίηεξα ζηνλ
δεκφζην ηνκέα, απαηηείηαη λα αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα
ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζα βνεζήζνπλ
πξνο κηα πην αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ θαη
παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε. Μφλν κε εθπαηδεπκέλν θαη δηα βίνπ
θαηαξηηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ ην νπνίν ζα δηαζέηεη γλψζεηο αιιά θαη ηηο
απαξαίηεηεο γισζζηθέο, θνηλσληθέο, ςεθηαθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη άιιεο δεμηφηεηεο
κπνξεί λα απνηειέζεη ην κνριφ νξγαλσζηαθήο ηθαλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο
ελφο νξγαληζκνχ.
Απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο έσο ηελ αμηνινγηθή απνηίκεζή ηνπ
φζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε δεκνζίσλ ππαιιήισλ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη δεμηφηεηεο
απηέο ηεο ελδπλάκσζεο θαζψο θαη ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο απνηεινχλ
ζεκέιην γηα ηελ επίηεπμε νξγαλσηηθψλ θαη κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζηνλ
δεκφζην ηνκέα. Σπκβάιινπλ δπλακηθά ζηελ νξγαλσζηαθή ηθαλφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ απηφο λα νινθιεξψλεη ην φξακα
θαη ηελ απνζηνιή ηνπ θαη λα επηηπγράλεη ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο θαη
απνηειέζκαηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλαο νξγαληζκφο κε αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ
δηαζέηεη απηέο ηηο δεμηφηεηεο δηαζθαιίδεη ηελ επηηπρία θαη αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ
κέζσ ηνπ θπξηφηεξνπ πφξνπ, πνπ δηαζέηεη, ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηνπ.
Σηελ θαηεχζπλζε απηή, ην ΔΚΓΓΑ/ΙΝΔΠ σο επηηειηθφο θνξέαο γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ΓΓ θαιείηαη λα αλαπηχμεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ,
πξνγξάκκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηθαλνηήησλ θαη
δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φρη κφλν ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη ησλ
επηηειηθψλ ζηειερψλ ηνπ. Μφλν κε θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ,
ην δεκφζην κπνξεί λα εθζπγρξνληζηεί, λα γίλεη απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ. Απφ
ηελ δηνίθεζε κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηα απνηειέζκαηα, θαιείηαη πιένλ λα αληαπνθξηζεί
ζηαδηαθά ζε κηα λέα κνξθή δηαρείξηζεο ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηηο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο ησλ ζηειερψλ πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο γηα λέα
νξγαλσζηαθή ηθαλφηεηα (capacity) ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο ξαγδαίεο αιιαγέο ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζε
εζληθφ, επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν
νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ απαηηνχληαη ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο.
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