ΦΗΛΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΑ
ΦΗΛΟ ΒΙΟΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ
HIGHER PRODUCTIVITY FOR
HIGHER STANDARD OF LIVING

Πρόγραμμα Καηάρηιζης:

Οργάνωζη και Γιατείριζη Γραθείοσ
(GM 76)
Ηκεξνκελίεο Γηεμαγσγήο: 15/10/2019 θαη 22/10/2019
Σόπνο Γηεμαγσγήο:
Τπεύζπλνο Πξνγξάκκαηνο:
Γηθαίσκα πκκεηνρήο:
€140 ην άηνκν

Κεληξηθά Γξαθεία Κέληξνπ Παξαγσγηθόηεηαο, Λεσθόξνο
Καιιηπόιεσο 77, 2100 Αγιαληδηά, Λεπθσζία
Γξ Γεώξγηνο Υσξαηηάο
Σει.: 22806105, Φαμ: 22376872, Email: ghorattas@kepa.mlsi.gov.cy

Δπηρνξήγεζε ΑλΑΓ:
€112 ην άηνκν

Τπόινηπν πιεξσηέν ζην
ΚΔΠΑ: €28 ην άηνκν

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ:
Η γξακκαηεηαθή δηνίθεζε/νξγάλσζε ή ε δηνίθεζε γξαθείνπ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζε θάζε είδνπο
επηρείξεζε. Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο παίδεη πξσηαξρηθό ξόιν θαη απνηειεί ην ζπνπδαηόηεξν ζπληειεζηή
γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηαο κνληέξλαο επηρείξεζεο. Ούηε νη ζύγρξνλεο κεραλέο, νύηε νη πξώηεο
ύιεο κπνξνύλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο έρεη κεγάιε αμία θαη ζεκαζία γηα ηε ζσζηή
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Η νξγάλσζε ελόο ζύγρξνλνπ θαη απνδνηηθνύ γξαθείνπ εληζρύεη πθηζηάκελεο
δεμηόηεηεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο.
ΣΟΥΟΙ:
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο ζα γλσξίδνπλ ηηο θπξηόηεξεο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ
ζέκαηα Οξγάλσζεο Γξαθείνπ, ζα κπνξνύλ λα νξγαλώζνπλ θαιύηεξα ην γξαθείν/επηρείξεζή ηνπο,
ρξεζηκνπνηώληαο ηε λέα ηερλνινγία αιιά θαη ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο κεζνδνινγίεο, θαη ζα απνθηήζνπλ
γλώζεηο ινγηζηηθήο (γηα κε ινγηζηέο) θαη νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ έηζη, ώζηε λα κπνξνύλ λα νξγαλώλνπλ
θαιύηεξα θαη επθνιόηεξα ηα δηνηθεηηθά θαη γξακκαηεηαθά ζέκαηα.
Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ:
Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε γξακκαηείο, ππάιιεινπο γξαθείνπ, ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηίεο
γεληθόηεξα, αιιά θαη έκπεηξνπο θαζνδεγεηέο όζνλ αθνξά ηελ απόθηεζε γλώζεσλ γηα ηελ θαιύηεξε
νξγάλσζε ηνπ γξαθείνπ ηνπο.
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 14 ώρες
Σξίηε, 15/10/2019 θαη 22/10/2019 από ηηο 8:15πκ – 4:15κκ
ΓΛΧΑ: Διιεληθή
ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ: Άλλα Ξπληζηέξε
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΘΔΙΜΧΝ ΘΔΔΧΝ: 28 ζέζεηο
ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ:
Η πινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηαιέμεηο, εηζεγήζεηο, ζπδεηήζεηο θαη αζθήζεηο γηα ηελ
πινπνίεζε δηαθόξσλ εηζεγήζεσλ, πξαθηηθή εμάζθεζε κε πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα (ν θάζε ζπκκεηέρνληαο
ζα δίλεη παξαδείγκαηα πεξηπηώζεσλ από ην δηθό ηνπ νξγαληζκό/επηρείξεζε), βησκαηηθέο αζθήζεηο, κειέηε
ζε πεξηζηαζηαθά παξαδείγκαηα θαη πξαθηηθά ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο.

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΜΔΑ/ΔΞΟΠΛΙΜΟ:
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζνύλ βηβιηόδεηεο ζεκεηώζεηο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Σν ζεκηλάξην
ζα δηεμαρζεί κε ηε βνήζεηα ραξηνπίλαθα, κεραλήο πξνβνιήο (projector) θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο PowerPoint.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σρίηη 15/10/2019
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Γιατείριζη Γραθείοσ
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Λειηοσργία Γραθείοσ
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Δμαζθάιηζε νκαιήο ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ
Γηαρείξηζε εγγξάθσλ – Απνζήθεπζε, δηαρείξηζε, δηαθίλεζε εγγξάθσλ θαη
πιεξνθνξηώλ κε ςεθηαθό ηξόπν. Πεξηιακβάλεη ηελ αξρεηνζέηεζε θαη
αλαδήηεζε ησλ εγγξαθώλ θάζε θνξά πνπ παξνπζηάδεηαη ζρεηηθή αλάγθε.
Δξγνλνκία Γξαθείνπ – δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ – ζσκαηηθά θαη ςπρηθά
πξνβιήκαηα – εηζεγήζεηο γηα απνθπγή ηνπο, κέηξα πξόιεςεο
πξνβιεκάησλ γηα θαιύηεξε νξγάλσζε εξγαζίαο

Φηθιακό Γραθείο
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Ρόινο Γηαρεηξηζηή/ζηξηαο Γξαθείνπ ζηελ επηρείξεζε - ε επζύλε ηνπο γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ ηνπο.
Δπζύλεο Γηαρεηξηζηή/ηξηαο – Τπεύζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξώπηλσλ
πόξσλ, ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο, ηα θαηαιύκαηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο
ηδηνθηεζίαο θαη ηα αξρεία.
Γξαζηεξηόηεηεο Γξαθείνπ – ηαμηλόκεζε θαη νξγάλσζε εγγξάθσλ θαη
πξνϋπνινγηζκώλ γηα δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκηηθήο, νξζήο θαη άκεζεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ.

Φεθηαθά Δξγαιεία - ζύγρξνλα πξνγξάκκαηα γηα δηεπθόιπλζε θαη αθξηβείο
έιεγρνη – αζθαιή αξρεία
Ηιεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε - Πώο ε ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε (απηόκαηε
δξνκνιόγεζε εγγξάθσλ), κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο θαηηαρύηεξε θαη πνηνηηθόηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ
θαη ζπλεξγαηώλ ιόγσ ηεο εύθνιεο πξόζβαζεο ζηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο.
Ηιεθηξνληθά Ηκεξνιόγηα – Πώο κπνξεί ην ειεθηξνληθό εκεξνιόγην λα
βνεζήζεη ζηε ζπλερή ελεκέξσζε, αθνύ κπνξεί λα ειερζεί από
νπνηαδήπνηε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή. - Δύθνιε αλεύξεζε επαθώλ- Άκεζε
ελεκέξσζε γηα ζπλαηήζεηο, εκεξνκελίεο παξάδνζεο, θηι. Πώο ε ρξήζε
ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Ηκεξνινγίνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο ηνπ γξαθείνπ θαη ηεο εηαηξείαο.
Μέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο (Social Media) – (Facebook, LinkedIn, Twitter)
θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο

Αποηελεζμαηική Οργάνωζη και Προγραμμαηιζμός




Πξνγξακκαηηζκόο – Πώο ζπκβάιιεη ζηελ νξγάλσζε θαη έιεγρν ησλ
εξγαζηώλ
Μνξθέο νξγάλσζεο – Γεκηνπξγία νκάδσλ αλζξώπσλ πνπ εθηεινύλ
ζρεηηθά κεηαμύ ηνπο θαζήθνληα (ηκεκαηνπνίεζε)
Πξνγξακκαηηζκόο Πξνηεξαηνηήησλ – Πώο ζπκβάιιεη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ
νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ- Η ζεκαζία ησλ κηθξώλ ζηόρσλ γηα θαιύηεξε
θαη παξαγσγηθόηεξε εξγαζία.

(…) Η ελόηεηα 4 ζπλερίδεηαη ζηηο 22/10/2019

Σεηάρηη 22/10/2019
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Αποηελεζμαηική Οργάνωζη και Προγραμμαηιζμός
 Γηαρείξηζε Έξγσλ - ε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ ηεο
αλάπηπμεο ελόο έξγνπ κε ζηόρν ηελ θαηαζθεπή ελόο ζπζηήκαηνο κε ηελ
νξζή ιεηηνπξγηθόηεηα, κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά θαη νηθνλνκηθά
πιαίζηα
 Γηαρείξηζε Υξόλνπ/ Time Management - Πώο ζπκβάιιεη ζηελ ηήξεζε ησλ
ρξνλνδηαγξακκάησλ
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Ανηιμεηώπιζη ηοσ εασηού ζας και ηων σπολοίπων - Προζωπικό





6

Καηανόηζη Οικονομικών Γεδομένων (Budgeting)
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Σν πξνζσπηθό – αλζξώπηλνο παξάγνληαο ηεο επηρείξεζεο
Αληηκεηώπηζε ηεο πίεζεο, ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ζπκνύ
Αληηκεηώπηζε ζπγθξνπζηαθώλ θαηαζηάζεσλ
Αληηκεηώπηζε δύζθνισλ αηόκσλ, θαηαζηάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ

Καηαλόεζε Οηθνλνκηθώλ Οξνινγηώλ
Δηνηκαζία πξνϋπνινγηζκνύ
Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο πξνϋπνινγηζκνύ
Πώο λα ππεξαζπηζηείο/ππνζηεξίμεηο έλα πξνϋπνινγηζκό

Αποηελεζμαηική Γραπηή και Προθορική Δπικοινωνία








Γξαπηή επηθνηλσλία γηα ζσζηή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αηόκσλ ηεο
εηαηξείαο θαη εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ, πξνθεηκέλνπ λα απμάλεηαη ε
παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο θαη λα γίλεηαη νξζή ηήξεζε όισλ ησλ
πξάμεσλ ζε αξρείν.
Υεηξηζκόο ηεο αιιεινγξαθίαο
πγγξαθή εθζέζεσλ
Λήςε εκεηώζεσλ γηα πξνγξακκαηηζκό θαη παξαθνινύζεζε ησλ
εξγαζηώλ.
Αθνπζηηθέο Γεμηόηεηεο
Γιώζζα ηνπ ζώκαηνο – εκαζία θαη ζπκβνιή ζηελ επηθνηλσλία

ύνηομο Βιογραθικό ημείωμα εκπαιδεύηριας:
Η Άννα Ξσνιζηέρη είλαη Γηεπζύληξηα ζην Κέληξν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο θαη
εμεηδηθεύεηαη ζηε δηαρείξηζε έξγσλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή.
Καηέρεη εηθνζαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο θαη είλαη θάηνρνο δύν κεηαπηπρηαθώλ, έλα
ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) κε εμεηδίθεπζε ζηε Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη έλα
ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε. Σν πξώην ηεο πηπρίν είλαη ζηελ πιεξνθνξηθή (Management Information Systems).
Καηέρεη πνιύρξνλε πείξα ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ελώ ε επαγγεικαηηθή ηεο
ελαζρόιεζε αθνξά θπξίσο ζε εθπαηδεύζεηο, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη δηαρείξηζε έξγσλ (θπξίσο
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ). Έρεη πινπνηήζεη κε επηηπρία κεγάια ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα ηνπ ηδησηηθνύ
ηνκέα, ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Δίλαη πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα από ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Κύπξνπ (ΑΝΑΓ).

Όζνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο εληνπίζνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ζηελ επηρείξεζε ηνπο, ηα νπνία
ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα, κπνξνύλ λα δεηήζνπλ λα ηνπο επηζθεθζνύλ
αξκόδηνη ιεηηνπξγνί ηνπ ΚΔΠΑ, γηα δσξεάλ επί ηόπνπ ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ.

