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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

26 Οκτωβρίου 2020 

 

Πρόσκληση σε διαδικτυακές Ομάδες Εστίασης με Εργαζόμενους/ες και 

Εργοδότες/τριες 

“Towards a Holistic Transformation of Organisations into Learning Workplaces/LEARN” 

 

Αγαπητή Κυρία/Κύριε, 

 

Το ΚΕΒΕ, στα πλαίσια συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο “Towards a Holistic Transformation of 

Organisations into Learning Workplaces/LEARN”, σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στις Ομάδες Εστίασης 

του συγκεκριμένου έργου. 

Το έργο “Towards a Holistic Transformation of Organisations into Learning Workplaces/LEARN” 

(Erasmus+, 2019, Αρ. Συμφωνίας: 612910-EPP-1-2019-1-CY-EPPKA3-PI-FORWARD), με συντονιστή την 

κυπριακή εταιρεία M.M.C. Mediterranean Management Centre και συνολικά 11 εταίρους από την 

Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα και Ισπανία, έχει ως στόχο τη μετατροπή των εργασιακών χώρων σε χώρους 

μάθησης (learning workplaces). Με δεδομένο ότι κάθε άτομο περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του στο 

χώρο όπου εργάζεται, το LEARN στοχεύει να μετατρέψει το χώρο αυτό σε περιβάλλον μάθησης και το 

χρόνο εργασίας σε ευκαιρία διαρκούς βελτίωσης. Με αυτό τον τρόπο, επωφελούνται τόσο οι ίδιοι οι 

εργαζόμενοι, που θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν την εργασία τους, όσο 

και οι εργοδότες, καθώς μέσα από το LEARN θα δημιουργηθεί μια ισχυρή πιστοποίηση, που θα 

μετατρέπει τους/τις οργανισμούς/επιχειρήσεις τους σε χώρους μάθησης. 

Πρώτο στάδιο προς την επίτευξη των πιο πάνω είναι η διεξαγωγή δύο ομάδων εστίασης (focus groups) 

σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο στις οποίες θα συμμετάσχουν εργαζόμενοι/ες και 

εργοδότες/τριες αντίστοιχα. Ο στόχος των ομάδων εστίασης είναι διπλός: 1) η διερεύνηση και 

καταγραφή των στάσεων και απόψεων των δύο ομάδων-στόχων ως προς την ιδέα μετατροπής των 

χώρων εργασίας σε χώρους μάθησης και 2) διερεύνηση και καταγραφή πιθανών δραστηριοτήτων που 

θα μπορούσαν να υλοποιηθούν προς επίτευξη του σκοπού αυτού. 
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Στην Κύπρο θα πραγματοποιηθούν δύο ομάδες εστίασης, όπως παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Ομάδα Εστίασης Ημερομηνία και Ώρα  Συμμετέχοντες/ουσες 

1. Εργαζόμενοι/ες Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020, 

11:00-13:00 

Στελέχη οργανισμών/επιχειρήσεων, με εργασιακή 

πείρα πέντε (5) ετών και άνω 

2. Εργοδότες/τριες Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020, 

15:00-17:00 

Ιδιοκτήτες/τριες οργανισμών/επιχειρήσεων, μέλη 

διοικητικού συμβουλίου οργανισμών/επιχειρήσεων, 

διευθυντές/τριες οργανισμών/επιχειρήσεων και 

στελέχη τμήματος διοίκησης 

οργανισμών/επιχειρήσεων με άμεση εμπλοκή στη 

λήψη αποφάσεων, με εργασιακή πείρα τριών (3) 

ετών και άνω 

 

Τρόπος διεξαγωγής: Διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής τηλεδιασκέψεων Zoom. Ο σύνδεσμος για 

πρόσβαση στις ομάδες εστίασης θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους/ες μετά τη λήψη της δήλωσης 

συμμετοχής τους.  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 2 

Νοεμβρίου 2020.  

 Για τη δήλωση συμμετοχής Εργαζομένων πατήστε εδώ. 

 Για τη δήλωση συμμετοχής Εργοδοτών/τριών πατήστε εδώ.  

 
Σας ευχαριστούμε και ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση. 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Δήμητρα Παλάοντα 
Αν. Λειτουργός, ΚΕΒΕ 

https://forms.ccci.org.cy/learnstaff-2/
https://forms.ccci.org.cy/learnemployer/

