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Σεμινάρια επικοινωνίας και ομαδικότητας μέσω βιωματικής εκπαίδευσης 

Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2017, πραγματοποιήθηκαν στον Πρωταρά εκπαιδευτικά 
προγράμματα επικοινωνίας και ομαδικότητας  μέσω βιωματικής εκπαίδευσης, στα οποία 
συμμετείχαν μέλη του διοικητικού προσωπικού από Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας.   
 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διοργανώθηκαν από τον Τομέα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της 
Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού (ΥΑΔ) και εντάσσονται στο στρατηγικό πλάνο εκπαίδευσης 
για το έτος 2017.  Συνολικά στο πρόγραμμα συμμετείχαν 75 μέλη διοικητικού προσωπικού από 
τέσσερις υπηρεσίες - ΥΑΔ, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας και Υπηρεσία 
Πληροφορικής Υποδομής.   
 

 
 

Η δομή των σεμιναρίων περιελάμβανε βιωματικές ασκήσεις που στόχο είχαν την ενδυνάμωση 
των σχέσεων των μελών των ομάδων, την επίτευξη κοινών ομαδικών στόχων, την δημιουργία 
κοινής κουλτούρας και κοινού οράματος, την βελτίωση της επικοινωνίας και την ενίσχυση της 
δημιουργικότητας των συμμετεχόντων.  Τα προγράμματα είχαν επίσης στόχο την ανάπτυξη 
νέων δεξιοτήτων και συμπεριφορών μέσω δημιουργικότητας και πρακτικής εφαρμογής στην 
καθημερινή εργασία. 
 
Με το πέρας των ασκήσεων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να τύχουν ανατροφοδότησης 
και ανάλυσης της συσχέτισης της κάθε άσκησης με την εργασία και το εργασιακό  περιβάλλον. 
Κατά γενική ομολογία τα βιωματικά σεμινάρια στέφθηκαν με επιτυχία, επιτεύχθηκαν οι 
μαθησιακοί στόχοι και οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τα σεμινάρια με πολύ θετικά σχόλια. 
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Συνοπτικά, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν κατά μέσο όρο τα προγράμματα στη βάση 10 
παραμέτρων με μέσο όρο 4,58/5. 
 
Ενδεικτικά, παρατίθενται αυτούσια σχόλια συμμετεχόντων όπως αυτά έχουν καταγραφεί στα 
έντυπα αξιολόγησης : 
 

«Μου άρεσε το γεγονός ότι μπόρεσα να συνεργαστώ με συναδέλφους που μέχρι στιγμής δεν 
είχα την ευκαιρία» 
 
 

«Μου άρεσε η ομαδικότητα και η συνεργασία, μέσα από τις ασκήσεις βγήκε ο χαρακτήρας των 
ατόμων. Δεν μου άρεσε το γεγονός ότι οι ‘υπεύθυνοι’ θεωρούσαν τους εαυτούς τους ανώτερους 
και δεν άφηναν άλλα άτομα να εκφράσουν απόψεις και να θέσουν εισηγήσεις» 
  

«Μου άρεσε το θετικό πνεύμα της ομάδας και η γνωριμία με άλλα μέλη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου» 
 

«Η μεταδοτικότητα των εκπαιδευτών και η συνεργασία της ομάδας μου» 
 

 

 
 


