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Όταν οµιλούµε για την «δηµόσια ηγεσία» εννοούµε όλες τις πράξεις,
µεγάλες και µικρές, των ατόµων και των οµάδων που κινητοποιούν άλλους
για να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουν επιπτώσεις στο κοινό
αγαθό.
Η ιδέα της ηγεσίας δεν περιορίζεται σε αυτό που εµφανίζεται κάτω από τις
περιστάσεις της ακραίας απειλής. Καλύπτει επίσης τις ενέργειες εκείνων
που αναπτύσσουν δραστηριότητες µε τους λιγότερο δραµατικούς τρόπους
και στους λιγότερο προκλητικούς χρόνους: ηγέτες γειτονιάς και
διοργανωτές σε επίπεδο βάσης, διεθνή ενεργά στελέχη ειρήνης, ιδρυτές
των φιλανθρωπιών και nonprofits, οι επιθεωρητές των σχολείων και των
επιχειρησιακών ηγετών που ενεργούν σε συνεργασία.
Τέτοια άτοµα ενσωµατώνουν ότι προσπαθούµε να ενθαρρύνουµε, να
µελετήσουµε και υποστηρίξουµε.
Για να προετοιµάσουµε µια νέα γενεά των δηµόσιων ηγετών πρέπει να
συνεχίσουµε να εξετάζουµε τον τοµέα των µελετών ηγεσίας για τις πάντα
βαθύτερες απαντήσεις στους καιρούς τους οποίους ζούµε.
Το τµήµα των σεµιναρίων µας για τη δηµόσια ηγεσία ανταποκρίνεται στο
αναπτυσσόµενο ενδιαφέρον για την χρηστή δηµόσια ηγεσία.
Είναι εξίσου αφιερωµένο επίσης στο γεφύρωµα του χάσµατος µεταξύ της
θεωρίας ηγεσίας και της πρακτικής.
Το τµήµα των σεµιναρίων µας για τη δηµόσια ηγεσία παρέχει ένα φόρουµ
για τους σπουδαστές, τους µελετητές, και τους επαγγελµατίες
δεσµευµένους στην ιδέα ότι η αποτελεσµατική δηµόσια ηγεσία είναι
ουσιαστική στο κοινό αγαθό.
Δηµιουργεί τις ευκαιρίες για την αντανάκλαση και την ανακάλυψη νέων
προσεγγίσεων, και προωθεί τη δυναµική ανταλλαγή των ιδεών µεταξύ
σπουδαστών από διαφορετικούς τοµείς, πολιτισµούς, και έθνη.
Το ινστιτούτο µας LEARNERSHIP INSTITUTE by ORGANOTECNICA
GROUP επιδιώκει να αναπτύξει την ηγεσία για το κοινό αγαθό µε την
εξυπηρέτηση των ατόµων καλής θέλησης στην κυβέρνηση, τους µη
κυβερνητικούς οργανισµούς, και τις επιχειρήσεις µέσα από τις σειρές
µαθηµάτων και τα σεµινάρια για τους ενδεχόµενους ηγέτες.
-------------------------------------------------------------Το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
----------------• εξετάζει την ηθική διάσταση της ηγεσίας.
• τονίζει την εφαρµογή των ηθικών εννοιών στις πρακτικές καταστάσεις
που περιλαµβάνουν τα ηθικά διλήµµατα.

Οι πρακτικές ερωτήσεις θα εξεταστούν σχετικά µε τις ευθύνες και τις αξίες
που περιλαµβάνονται στη διοίκηση της σχέσης µιας εταιρίας µε τους
µεµονωµένους υπαλλήλους, την αγορά, και την κοινωνία.
Η ηγεσία, εξ ορισµού, έχει επιπτώσεις στις άλλες ζωές και µέσα στην
οργάνωση. Κατά συνέπεια, έχει ηθικές διακλαδώσεις. Συνδέεται περίπλοκα
µε το επίτευγµα του συλλογικού σκοπού, και η ποιότητα του σκοπού µπορεί
να υποκινήσει τις ηθικές φιλοδοξίες της οµάδας.
Ο αποτελεσµατικός ηγέτης συµµετέχει µε την επιδίωξη να ικανοποιηθούν
οι αυθεντικές ανάγκες και να ενεργοποιηθούν οι υψηλότερες φιλοδοξίες
και οι αξίες του ή «των οπαδών του». Αυτές είναι οι ηθικές συνέπειες και οι
ακρογωνιαίοι λίθοι της σηµαντικής ηγεσίας.
Ο σπουδαστής εξερευνά πώς να επιλύσει τις συγκρούσεις µεταξύ των
ευθυνών ενός διευθυντή συµβάλλοντας στην απόδοση της οργάνωσης,
όντας αποτελεσµατικός ηγέτης, και χτίζοντας µια προσωπική ζωή της
ακεραιότητας του χαρακτήρα.
Εξετάζει το ρόλο των ηγετών µέσα στις οργανώσεις του 21ου αιώνα.
Ερευνά τις πρόσθετες προκλήσεις και τις ευθύνες των οργανωτικών ηγετών
σε ένα µεταβαλλόµενο µε γρήγορους ρυθµούς περιβάλλον.
Χρησιµοποιώντας µια διεπιστηµονική προσέγγιση, εξετάζει την
αλληλεπίδραση µεταξύ των ηγετών και των άλλων οργανώσεών τους,
συµπεριλαµβανοµένων των περιορισµών και των προσδοκιών για τους
ηγέτες.
Επισύρουµε την προσοχή στις τέχνες και τη λογοτεχνία της ηγεσίας για να
αποκαλύψουµε τα σηµαντικά µαθήµατα για την ηγεσία στις σηµερινές
σύγχρονες οργανώσεις. Σε όλα τα µαθήµατα θα αντιµετωπίσουµε τέτοια
ζητήµατα όπως:
• οι ρόλοι της κάθετης (top down) και κοινής ηγεσίας,
• ο ρόλος των αντιλήψεων,
• ο ρόλος της εξουσίας,
• η σηµασία του πολιτισµού,
• η σηµασία της κοινωνικοποίησης,
• η σηµασία της σύγκρουσης και
• η σηµασία της αλλαγής.
-----------------------------------------------------------ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Θα αναθεωρήσουµε τα θεωρητικά και εφαρµοσµένα πρότυπα κατάστασης
προόδου της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας όπως ισχύουν για
• α) τα άτοµα
• β) τις οµάδες
• γ) τις οργανώσεις και

• δ) τις ιστορικές περιόδους και τους πολιτισµούς .
---------------------------------------------------------ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
---------------------------------------------------------Οι ευθύνες της δηµόσιας δράσης
Είναι µια φιλοσοφική εξέταση των ευθυνών των δηµόσιων σχεδιαστών
πολιτικής σε µια δηµοκρατία.
Υποβάλλει δύο ερωτήσεις: (1) τι θα έπρεπε οι κυβερνήσεις να κάνουν;
(2) τι θα έπρεπε οι πολιτικοί δράστες να κάνουν;
Η πρώτη ερώτηση απαιτεί την εκτίµηση των δηµόσιων αρχών που πρέπει
να καθοδηγούν ακριβώς και νοµιµοποιούν τη δηµόσια πολιτική.
Η δεύτερη ερώτηση απαιτεί την εκτίµηση των πολλών και συχνά
ανταγωνιστικών των υποχρεώσεων που πρέπει να καθοδηγήσουν τους
πολιτικούς δράστες και την κυβέρνηση, ιδιαίτερα όταν υπάρχει διαφωνία
για αυτό που είναι καλό.
Οι συζητήσεις και οι αναθέσεις εστιάζουν στις εφαρµογές των θεωρητικών
εννοιών από τις διαµορφωµένες αναγνώσεις στη φιλοσοφία και την
πολιτική θεωρία στα πρακτικά ζητήµατα της ευθύνης δηµόσιας πολιτικής
και σχεδιαστών πολιτικής.
-----------------------Ηθική στην κυβέρνηση
-----------------------Εξετάζει τις ηθικές ευθύνες των ανώτερων δηµόσιων υπαλλήλων στις
δηµοκρατικές κοινωνίες.
Περιλαµβάνει τέτοια θέµατα όπως την έννοια της ηθικής ηγεσίας, την
έκκληση στην προσωπική συνείδηση στη δηµόσια απόφαση - που κάνει η
διαχείριση των συγκρούσεων των αξιών το πρόβληµα των «βρώµικων
χεριών» και την ηθική της πίστης και της διαφωνίας στις διοικητικές
αντιπροσωπείες.
Μια πρόσθετη ανησυχία είναι ο τρόπος που οι θεσµικές ρυθµίσεις
προωθούν ή εµποδίζουν τις ηθικές επιλογές.
------------------Ηθική στην πράξη
------------------Ερευνά τις ευθύνες των επαγγελµατιών - στο δηµόσιο, µη κερδοσκοπικό,
και ιδιωτικό τοµέα – µε εξέταση πώς οι ηθικές
συγκρούσεις προκύπτουν στις πρακτικές τοποθετήσεις και πώς µπορούν να
εξεταστούν.
Στην αναζήτηση για την τεχνική πείρα, µερικές φορές χάνουµε από τα
µάτια τι σηµαίνει να είσαι δηµόσιος λειτουργός. Εξετάζουµε τα πρότυπα

της υποδειγµατικής συµπεριφοράς και προσπαθούµε να µάθουµε από τις
περιπτώσεις της ηθικής αποτυχίας. Ο στόχος είναι να δειχτεί ότι η
ικανότητα για να συµµετέχει στην ηθική συζήτηση είναι µια αναπόφευκτη
επαγγελµατική ικανότητα.
----------------------------Συλλογισµός από την ιστορία
----------------------------=
Εξετάζει επίσης πώς οι κοινωνίες και οι ανώτεροι υπάλληλοι δέχονται τις
κληρονοµιές του παρελθόντος στον προγραµµατισµό του µέλλοντος.
Αρχίζει µε τη µελέτη της φύσης της ιστορικής γνώσης και των δυνητικών
συµπερασµάτων, κατόπιν αναθεωρεί τους τρόπους µε τους οποίους
κάποιος µπορεί να διαλογιστεί από την ιστορία, και στρέφει την προσοχή
σε µερικές κοινές πλάνες και συζητά τους τρόπους που µπορούν να
αποφευχθούν.
Οι περιπτώσεις προέρχονται από τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές των
διαφόρων χωρών.
------------------------------Ένδεια και κοινωνική πολιτική
------------------------------Εξετάζει τις αιτίες και τις συνέπειες της ένδειας και ερευνά τις στρατηγικές.
Αρχίζει µε το να ερευνήσει την ένδεια τρόπων (καθορίζεται και µετριέται
και µε την προσπάθεια του να γίνει κατανοητή του τι σηµαίνει). Έπειτα
εξετάζει διάφορες εξηγήσεις για την ένδεια, συµπεριλαµβανοµένων των
αλλαγών στην οικογενειακή δοµή και τα δηµογραφικά πληθυσµών,
µεταφέρεται στην αγορά εργασίας και τον πολιτισµό. Επίσης ερευνά τις
συνέπειες της ένδειας στην υγεία και την ευηµερία.
----------------------------------------------------------Τα ανθρώπινα δικαιώµατα και διεθνής πολιτική: Τα βασικά πολιτικά
διλήµµατα
---------------------------------------------------------Μια εισαγωγή στα διεθνή ανθρώπινα δικαιώµατα και τα διλήµµατα που
δηµιουργούνται όταν προσπαθούν να χρησιµοποιήσουν τα κράτη, οι ΜΚΟ,
τα διεθνή όργανα, και οι πολίτες τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην πολιτική.
Σχεδιασµένο για να απαντήσει στις βασικές ερωτήσεις όπως: Γιατί έχουµε
τα ανθρώπινα δικαιώµατα; Είναι καθολικά; Πώς συµφιλιώνουµε τις
συγκρούσεις µεταξύ των δικαιωµάτων; Ποιο ακριβή ρόλο θα έπρεπε να
διαδραµατίσουν στον καθορισµό της δηµόσιας πολιτικής; Ποια είναι τα
όρια και η πραγµατικότητα των ανθρώπινων δικαιωµάτων ως ηθικό
πλαίσιο;
---------------------------------------------------

Άσκηση της ηγεσίας: Κινητοποίηση πόρων οµάδας
---------------------------------------------------Ερευνά την άσκηση της ηγεσίας στη µέση των συγκρουόµενων δυνάµεων
που προκύπτουν µέσα στα πολιτικά και οργανωτικά συστήµατα όταν
βρίσκονται αντιµέτωπα µε τις προσαρµοστικές προκλήσεις.
Το ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ :
(1) διακρίνει µεταξύ της αρχής (principles) και της εξουσίας ,
(2) παρέχει ένα διαγνωστικό πλαίσιο για τους χαρακτηριστικούς
µηχανισµούς από τους οποίους τα κοινωνικά συστήµατα αποφεύγουν την
εργασία για τα κρίσιµα ζητήµατα, και
(3) ερευνά τις στρατηγικές και την τακτική της επέµβασης για να
κινητοποιήσει την προσαρµοστική εργασία.
το σεµινάριο αποτελείται πρώτιστα από τη συζήτηση και την εργασία
περίπτωσης. Οι συµµετέχοντες ερευνούν τη δυνατότητα εφαρµογής των
εννοιών που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο µε την ανάλυση των
περιπτώσεων από την επαγγελµατική πείρα τους.
---------------------------------------------Πολιτική δράση: Επικοινωνίες και υπεράσπιση
----------------------------------------------Εισάγει τους σπουδαστές στις δεξιότητες και την ικανότητα που είναι
θεµελιώδης στην οργάνωση για την πολιτική δράση.
Το τµήµα Α, εστιάζει στις δεξιότητες της πολιτικής επικοινωνίας. Το τµήµα
Β, εστιάζει σε µια σειρά δεξιοτήτων που περιλαµβάνονται στην πολιτική
υπεράσπιση.
---------------------Η πολιτική διοίκηση
--------------------Αναλύει την ανάπτυξη και τη σύγχρονη πρακτική της πολιτικής ηγεσίας:
(1) εξέταση της εξέλιξης της σύγχρονης κυβέρνησης, της διαδικασίας της
κυβερνητικής επιλογής, και της δοµής της κυβέρνησης ως όργανο
(2) εξετάζει τους τρόπους µε τους οποίους οι πολιτικοί λαµβάνουν τις
αποφάσεις και επιδιώκουν να διαµορφώσουν την εξωτερική, οικονοµική,
και εσωτερική πολιτική και
(3) ερευνά τη σχέση της πρωθυπουργίας µε άλλα, σηµαντικά κυβερνητικά
όργανα, οργανωµένες οµάδες ενδιαφέροντος, τον Τύπο, και το κοινό.
--------------------------Οι τέχνες της επικοινωνίας
---------------------------Επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητα κάθε σπουδαστή να γράψει και να
µιλήσει καλά στις δηµόσιες τοποθετήσεις.

Οι σηµερινοί ηγέτες πρέπει να έχουν µια δυνατότητα όχι µόνο να
αναλύσουν σκεπτικά, αλλά και να επικοινωνήσουν σαφώς και πειστικά.
Περίπου ο µισός χρόνος θα αφιερωθεί στις κατηγορίες που εισάγουν τους
σπουδαστές στις στρατηγικές της επικοινωνίας και στα πρότυπα των
δηµόσιων παρουσιάσεων. Το άλλο µισό θα εστιαστεί στο πως οι
σπουδαστές θα ακονίσουν τις δεξιότητές τους στην οµιλία και το γράψιµο.
Η διδασκαλία αυτού του µαθήµατος θα συνοδευτεί κατά την διαδικασία
υλοποίησης των εκπαιδευτικών µας προγραµµάτων µε διαλέξεις
φιλοξενουµένων από τους επαγγελµατίες στον τοµέα της πολιτικής
επικοινωνίας. Tο κεφάλαιο σχεδιάζεται για τους πιθανούς ηγέτες στην
πολιτική και τη δηµόσια πολιτική καθώς επίσης και άλλα επαγγέλµατα.
--------------------------------------------------------------Θρησκεία και κυβέρνηση: Επιλογές της ηθικής, του νόµου και της
πολιτικής
--------------------------------------------------------------Εξετάζει τα ζητήµατα της θρησκείας και του κράτους.
Η λογοτεχνία σειράς µαθηµάτων θα προέλθει από τις θεολογικές, ηθικές,
και νοµικές πηγές. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πώς ζητήµατα του
αντίκτυπου θρησκείας και κυβέρνησης επηρεάζουν τις µη κερδοσκοπικές
οργανώσεις που εδρεύουν σε µια θρησκευτική παράδοση.
-----------------------------Η ικανότητα της νοµιµότητας
-----------------------------Εξετάζουµε τα θέµατα του πολιτικού σφετερισµού µε παραδείγµατα από
τους µεγάλους πρώτους σύγχρονους θεωρητικούς της πολιτικής
νοµιµότητας...
-------------------------------------------Ηγεσία και ηθική στην εξωτερική πολιτική
------------------------------------------Εξετάζει το ιδιαίτερο πλαίσιο της παγκόσµιας πολιτικής και της εξωτερικής
πολιτικής ως ρύθµιση για την ηθική και την ηγεσία. Εξετάζει µια σειρά
ιστορικών και τρεχουσών περιπτωσιολογικών µελετών των ηγετών και των
αποφάσεων που έχουν λάβει σε θέµατα της εξωτερικής πολιτικής.
---------------------------Βασική εκπαίδευση ηγεσίας
----------------------------Εξετάζει τη λογοτεχνία ηγεσίας.
Δεδοµένου ότι η παιδαγωγική είναι σωκρατική, οι σπουδαστές αναµένεται
να διαβάσουν και να µιλήσουν προσεκτικά, και σε βάθος, στην εργασία από
ένα ευρύ φάσµα των πολιτικών φιλοσόφων και των ενεργών στελεχών.

------------------------------Ηγεσία στη κόψη του ξυραφιού
------------------------------Εξετάζει την ηγεσία ως έµπνευση, αλλά και ως κίνδυνο
(1) οι πηγές και οι µορφές κινδύνου στην ηγεσία
(2) διαγνωστικές, στρατηγικές, και τακτικές απαντήσεις σε αυτούς τους
κινδύνους
(3) πώς να µείνει ζωντανή η έµπνευση, όχι µόνο στην εργασία σας, αλλά
στην καρδιά και την ψυχή σας. Το µάθηµα θα κτιστεί γύρω από τις µεγάλες
και µικρές συζητήσεις οµάδας.
----------------------------------------------------------Ξαναβάζοντας το κοινό στη δηµόσια πολιτική: Πολιτική δέσµευση, χρηστή
και αποτελεσµατική διακυβέρνηση
---------------------------------------------------------Εξετάζει τις σύγχρονες µεγάλες και µεσαίας κλίµακας προσπάθειες
µεταρρύθµισης του δηµόσιου τοµέα για να υπάρξει µία κυβέρνηση
αποτελεσµατικότερη µε την ενίσχυση της συµµετοχής πολιτών.
Η δηµόσια δέσµευση υπόσχεται να αυξήσει την κυβερνητική ανταπόκριση,
την υπευθυνότητα, και τη νοµιµότητα, να µειώσει τη δωροδοκία και να
φέρει περισσότερη νοηµοσύνη στο πολιτικό σχέδιο και την εφαρµογή.
Αλλά ποιες στρατηγικές µεταρρύθµισης µπορούν να αποδώσουν; Με την
εξέταση πρόσφατων πραγµατικών περιπτώσεων, οι σπουδαστές θα
αποκτήσουν γνώση για το πώς οι καινοτοµίες που στοχεύουν στην
εµβάθυνση της δηµοκρατίας λειτουργούν πραγµατικά, τα είδη της
συµµετοχής που µπορούν να παραχθούν, οι διακριτικές συνεισφορές της
δηµοφιλούς συµµετοχής, και παγίδες αυτής της πορείας έναντι των ειδικάκεντροθετηµένων προσεγγίσεων της αγοράς. Οι σπουδαστές θα µάθουν τις
δεξιότητες και τις καλύτερες πρακτικές για το σχεδιασµό και την εφαρµογή
της πολιτικής δέσµευσης και τις ισχυρές πρωτοβουλίες δηµοκρατίας σε
πολιτικά και οργανωτικά πλαίσια.
------------------------------------------------------Ηγεσία, δηµοκρατία και σύγκρουση: Η πολιτική του αναπτυσσόµενου
κόσµου
------------------------------------------------------εστιάζει στην ένταση µεταξύ της δηµοκρατίας και του απολυταρχισµού στα
πολιτικά συστήµατα και την καθηµερινή πολιτική των εθνών του
αναπτυσσόµενου κόσµου.
Εξετάζει τις ποικιλίες της ηγεσίας και της απόδοσης των ηγετών, και
συµµετεχόντων και απολυταρχικών καθεστώτων, και αξιολογεί την κρίσιµη
σηµασία της ηγεσίας στην προοδευτική πορεία του αναπτυσσόµενου

κόσµου. Το σεµινάριο συζητά τέτοια αµφισβητούµενα θέµατα όπως την
κρατική αποτυχία, την πρόληψη σύγκρουσης, τις επιτροπές διαφάνειας, τη
δωροδοκία, τις εκλογικές µεθόδους, τις γραφειοκρατικές δεξιότητες και τη
συµπεριφορά, νοµοθετικά σώµατα, η σχετικότητα της διαφορετικής
εµπειρίας, των δηµογραφικών και οικολογικών µεταβλητών, σχέδια
οικονοµικής ανάπτυξης, εκπαιδευτικά ζητήµατα.
Διαχείριση της πολιτικής αλλαγής σε ένα παγκόσµιο περιβάλλον
προϋποθέτει ότι οι σχεδιαστές πολιτικής, ή διευθυντές εθνικής πολιτικής
αντιµετωπίζουν πρωτοφανείς πιέσεις στην παραγωγή των πολιτικών τους
επιλογών και την εφαρµογή των αποφάσεων.
Κάνοντας εκτενή χρήση των περιπτώσεων, το σεµινάριο στρέφεται σε:
(1) ανάλυση της νέας διανοµής της δύναµης και της επιρροής στις εθνικές
και παγκόσµιες υποθέσεις
(2) προσδιορισµό των σχετικών φορέων στα ιδιαίτερα ζητήµατα από µια
σειρά των διεθνών, εθνικών, υπό- εθνικών, και µη κυβερνητικών δραστών
(3) πρόβλεψη του πολιτικού κινδύνου στους διαφορετικούς τύπους
πολιτικών αλλαγών και
(4) αναπτύσσει τις τεχνικές για τις στρατηγικές που οδηγούν
αποτελεσµατικά την πολιτική αλλαγή.
----------------------------------------------Αστικές οργανώσεις κοινωνίας και ανάπτυξη
---------------------------------------------εξετάζει τους ρόλους CSOs, όπως έχουν επιπτώσεις και επηρεάζονται µε
την παγκοσµιοποίηση, τον εκδηµοκρατισµό, και τη µετατόπιση των
σχεδίων της εθνικής και σφαιρικής διακυβέρνησης.
Οι αστικές οργανώσεις κοινωνίας (CSOs) - εκκλησίες, ενώσεις, ΜΚΟ, σε
κοινοτικό επίπεδο οργανώσεις - είναι όλο και περισσότερο σηµαντικοί
δράστες στην πολιτική, κοινωνική, και οικονοµική ανάπτυξη.
Το σεµινάριο αρχίζει µε τις έννοιες της κοινωνίας των πολιτών και του
ρόλου τους στην κοινωνική αλλαγή.
Έπειτα, εστιάζει στις πρόσθετες προκλήσεις που αντιµετωπίζονται από
τους ηγέτες CSOs δεσµευµένους στους στόχους αλλαγής. Εξετάζει επίσης
τα ζητήµατα που απασχολούν την κοινωνία πολιτών ως τοµέα.
Τέλος, συζητά τους CSOs ως δράστες και καινοτόµους στη διεθνή επίλυση
της διακυβέρνησης και προβληµάτων στα ζητήµατα όπως τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, την ανακούφιση από τη φτώχεια, και τη δωροδοκία.
Χρησιµοποιούµε τις περιπτώσεις, τις διαλέξεις, τις αναγνώσεις, τις
προσοµοιώσεις, και τις συζητήσεις της εµπειρίας των σπουδαστών για να
χτίσουµε τη συνειδητοποίηση, την κατανόηση, και τις δεξιότητες για την

κοινωνία των πολιτών που λειτουργούν στην κοινωνική καινοτοµία και την
κοινωνική εκµάθηση.
------------------------------------Εγγενείς Ευρωπαίοι στον 21ο αιώνα
------------------------------------εξετάζει το εγγενές ευρωπαϊκό πρόσωπο φυλών και εθνών που
περιλαµβάνει: πολιτική κυριαρχία, οικονοµική ανάπτυξη, συνταγµατική
µεταρρύθµιση, πολιτιστικά και γλωσσικά δικαιώµατα συντήρησης και
προώθησης, εδάφους και ύδατος, θρησκευτική ελευθερία, υγεία και
κοινωνική ευηµερία, και εκπαίδευση.
Επειδή οι προκλήσεις είναι ευρείες και περιεκτικές, το µάθηµα
υπογραµµίζει το ευρος των ζητηµάτων που οι ηγέτες πρέπει να
αντιµετωπίσουν - από την υγεία, την εκπαίδευση, και τις κοινωνικές
υπηρεσίες στην πολιτική, τα οικονοµικά, και την πολιτιστική αλλαγή.
Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι βιώσιµες προσεγγίσεις σε τέτοιες περιοχές της
δηµιουργίας έθνους πρέπει να είναι συµβατές µε τους πολιτισµούς των
µεµονωµένων κοινωνιών. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει «ένα µέγεθος».
Οι περιπτωσιολογικές µελέτες και οι προσοµοιώσεις που προκύπτουν από
την έρευνα τοµέων και την εµπειρία χρησιµοποιούνται για να συµµετέχουν
τους σπουδαστές στις πολυδιάστατες τοποθετήσεις που αντιµετωπίζουν τις
εγγενείς κοινωνίες.
-----------------------------------------Καλή διακυβέρνηση και εκδηµοκρατισµός
-----------------------------------------Καλύπτει τις βασικές αρχές, τις θεωρίες, τα εννοιολογικά εργαλεία, και τις
µεθόδους για τις αρχές και τα προβλήµατα της «καλής διακυβέρνησης,»
κατανοητής ως αναπόσπαστο τµήµα της βιώσιµης ανάπτυξης.
Αναπτύσσει τις τυπολογίες και τις αναλυτικές ταξινοµήσεις των πολιτικών
συστηµάτων σε όλη την υδρόγειο θεωρεί τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς,
και οικονοµικούς όρους και αναλύει τις καταλληλότερες θεσµικές δοµές για
να υπερνικήσει τις πιο κοινές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η καλή
διακυβέρνηση.
------------------------------------------Στρατηγική διοίκηση για δηµόσιους λόγους
--------------------------------------------Εστιάζει στη στρατηγική διοίκηση στους δηµόσιους τοµείς των
δηµοκρατικών κοινωνιών. Εξετάζει αυστηρά και εφαρµόζει τις υποθέσεις,
τις έννοιες, και τα εργαλεία των νέων προσεγγίσεων στη δηµόσια διοίκηση
που εφαρµόζονται σε όλο τον κόσµο.

Οι σηµαντικές στρατηγικές αποφάσεις που θα εξεταστούν περιλαµβάνουν:
διατύπωση και άρθρωση µιας αποστολής και ενός οράµατος
διατυπώνοντας και εσωτερικοποιώντας στην οργάνωση ένα σύνολο
µακροπρόθεσµων στόχων, µετάφραση των στόχων στα µέτρα της
απόδοσης, σχεδιασµός των συστηµάτων παραγωγής και των οργανωτικών
δοµών και διαµόρφωση της πολιτικής φιλοσοφίας. Η ιδιωτικοποίηση και οι
συνεργασίες δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα θα εξεταστούν αναλυτικά
(ΣΔΙΤ).
Καινοτοµία και µεταρρύθµιση στις δηµοκρατίες του 21ου αιώνα
Ερευνά την καινοτοµία στην κυβέρνηση
Θα εστιάσει στις έννοιες της µεταρρύθµισης όπως η διαχείριση απόδοσης,
η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ο εκσυγχρονισµός δηµόσιων υπηρεσιών. Θα
εισαγάγει τις έννοιες των αγορών και των δικτύων όπως ισχύουν για τη
σύγχρονη κυβέρνηση. Οι σπουδαστές θα ενθαρρυνθούν για να προβλέψουν
την κυβέρνηση στον επόµενο αιώνα. Στην αρχή του 21ου αιώνα, πολλά από
τα παγκόσµια έθνη συµµετέχουν στις σοβαρές προσπάθειες να
µεταρρυθµιστούν οι κυβερνήσεις τους. Είναι µια αναθεώρηση των
κυβερνητικών προσπαθειών µεταρρύθµισης και εκσυγχρονισµού σε όλο
τον κόσµο. Θα εξετάσει τις πιο κοινές περιοχές που έχουν ανάγκη από
µεταρρύθµιση και καινοτοµία όπως η δηµόσια υπηρεσία, ο κανονισµός, η
παροχή υπηρεσιών, και η πάλη ενάντια στη δωροδοκία. Θα εξετάσει τις
καινοτοµίες που περιλαµβάνουν τη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών,
της διαχείρισης απόδοσης, και του ανταγωνισµού για να βελτιώσουν την
αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα της κυβέρνησης.
--------------------------------------------Επιστήµη, τεχνολογία και δηµόσια πολιτική
----------------------------------------------Εισαγάγει στη διακυβέρνηση της επιστήµης και της τεχνολογίας στις
βιοµηχανικές κοινωνίες, , και σε σηµαντικές διαµάχες δηµόσιας πολιτικής
που περιλαµβάνουν την επιστήµη και την τεχνολογία.
Οι δηµιουργοί της δηµόσιας πολιτικής πρέπει να φανταστούν τις πιθανές
συνέπειες της νέας επιστηµονικής γνώσης και των νέων τεχνολογιών
προκειµένου να διαµορφώσουν και να βοηθήσουν την κοινωνία να τους
χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικότερα και ακίνδυνα.
Μεταξύ των γενικών ζητηµάτων που εξερευνούνται είναι η σχέση των
εµπειρογνωµόνων στη δηµοκρατική απόφαση - παραγωγή, οι διαδικασίες
της ρύθµισης στόχου και η κατανοµή των πόρων για την επιστήµη και την
τεχνολογία, και τη διαχείριση του κινδύνου και της αβεβαιότητας.
Οι περιπτώσεις θα καλύψουν µια σειρά των τοµέων του τρέχοντος
ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνολογίας πληροφοριών, της

βιοϊατρικής έρευνας, των αντιτροµοκρατικών µέτρων, της ενεργειακής
παραγωγής και της συντήρησης, και της προστασίας του περιβάλλοντος.
=======================================
Κοινωνία των πληροφοριών: Πολιτικές και πολιτική
=======================================
εξετάζει τις πολιτικές και την πολιτική που συνδέονται µε την ενηµέρωση
και την επικοινωνία στην ψηφιακή ηλικία και τη µακροχρόνια ευκαιρία
εκµάθησης ζωής.
Η γνώση είναι δύναµη. Πράγµατι, στη βασισµένη στη γνώση σφαιρική
οικονοµία, η έγκαιρη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες, την κατάλληλη
τεχνολογία πληροφοριών, και τα ψηφιακά δίκτυα και την υποδοµή,
εξοπλίζει όλο και περισσότερο τα άτοµα, τις οµάδες, τις εταιρίες και ακόµη
και τα έθνη µε τα στρατηγικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Η πρόσβαση
πληροφοριών, η µυστικότητα, η προπαγάνδα, η συγκέντρωση µέσων, και η
πνευµατική ιδιοκτησία είναι µερικά από τα ζητήµατα που θα συζητηθούν
προκειµένου να γίνει κατανοητός καλύτερα ο ρόλος των πληροφοριών σε
µια κοινωνία των πληροφοριών. Θα συγκρίνουµε και θα αντιπαραβάλουµε
τα προγράµµατα και τις πολιτικές εθνικής ανάπτυξης που προσπαθούν να
εξουσιοδοτήσουν τους πολίτες και τους εργαζοµένους τους για να είναι
βιώσιµα και ανταγωνιστικά στον 21ο αιώνα, όπου οι σχετικές πληροφορίες
και η γνώση είναι τα κλειδιά στις υγιείς οικονοµίες (εργαζόµενοι γνώσης)
και τις δηµοκρατίες (ενηµερωµένοι πολίτες).
============================================
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