Οι σύντομοι διεθνείς κύκλοι σπουδών (ex-CISAP) της
ΕΝΑ εξελίσσονται κατά τη διάρκεια του 2019
Φέτος, η ΕΝΑ προτείνει μια πλήρως ανανεωμένη προσφορά, η οποία αποτελείται από
πολλά προγράμματα για τους διεθνείς δημόσιους υπαλλήλους.
Αυτά τα προγράμματα, εκ των οποίων εννέα έχουν συγκεντρωθεί σε τρία θεματικά
« Πανεπιστήμια», στοχεύουν στην ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των Γάλλων και αλλοδαπών
δημοσίων υπαλλήλων, ή των στελεχών επιχειρήσεων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
(ΝΠΔΔ), ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή των εμπειριών τους. Φέτος, εμπλουτίστηκαν με
σημαντικές συνεργασίες με το Γαλλικό Οργανισμό Ανάπτυξης, το Γαλλικό Ινστιτούτο, την
Εθνοσυνέλευση, τη Γερουσία του Γαλλικού Κοινοβουλίου ή την Εθνική Ανώτατη Σχολή
Βιομηχανικής Δημιουργίας. Διάρκειας μίας έως τεσσάρων εβδομάδων, συνδυάζουν για πρώτη
φορά και για λίγα άτομα, μία ηλεκτρονική διδασκαλία με εκπαίδευση «πρόσωπο με πρόσωπο»
σε απευθείας σύνδεση με το Παρίσι.
Τα προγράμματα :
Εννέα εκ των προγραμμάτων έχουν συγκεντρωθεί σε τρία θεματικά «Πανεπιστήμια».
 Το «εαρινό Πανεπιστήμιο/Σχολείο» (25 Μαρτίου – 5 Απριλίου 2019) «Η σκέψη, η
δημιουργία και η διακυβέρνηση ενός κόσμου που ανήκει σε όλους» συγκεντρώνει τα
προγράμματα «Διαχείριση ενός πρότζεκτ», «Μελέτη και εφαρμογή των πολιτικών
ανάπτυξης», και «Καταπολέμηση της διαφθοράς».
 Το «καλοκαιρινό Πανεπιστήμιο/Σχολείο» (2-13 Σεπτεμβρίου 2019) «Μετατροπή της
δημόσιας δράσης μέσω της καινοτομίας» συγκεντρώνει τα προγράμματα « Εισαγωγή
των αλλαγών στη δημόσια διοίκηση», «Καινοτομία και μετατροπή του δημόσιου τομέα
με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας», και «Σχεδίαση των δημόσιων πολιτικών : Από
την σύλληψη της ιδέας στην αξιολόγηση».
 Το «χειμερινό Πανεπιστήμιο/Σχολείο (9-20 Δεκεμβρίου 2019) «Εφαρμογή δημόσιων
πολιτικών : προοπτική, στρατηγικές και νέα εργαλεία» συγκεντρώνει τρία
προγράμματα στα αγγλικά : «Kαινοτομία και μετατροπή του δημόσιου τομέα με τη
χρήση ψηφιακής τεχνολογίας», «Τοπική Αυτοδιοίκηση, έξυπνες πόλεις, και ανοιχτή
διακυβέρνηση» και «Καταπολέμηση της διαφθοράς εν έτει 2019».
Eκτός αυτών των τριών Πανεπιστημίων/Σχολείων, είναι διαθέσιμα πιο εξειδικευμένα
προγράμματα στην οργάνωση της κοινοβουλευτικής εργασίας, την διαχείριση κρίσης και την
διοίκηση μετά από συγκρούσεις, την διαπραγμάτευση εντός και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την
εξέλιξη ενός ευρωπαϊκού κανόνα από την δημιουργία του έως τη νομική αντιδικία, αλλά και
την διακυβέρνηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κατάλογος αυτών των
προγραμμάτων και το ακαδημαϊκό ημερολόγιο τους είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΝΑ
και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

https://www.ena.fr/Formation-continue/Programmes-Internationaux-et-dapprofondissement/Programmes-internationaux-courts-ex-Cisap
https://candidature-formation.ena.fr/registration/
Ποιός μπορεί να συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα ;
Για την υποβολή υποψηφιότητας, ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια :






Nα είναι δημόσιος υπάλληλος, στέλεχος επιχείρησης νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
(ΝΠΔΔ) ή διαθέτει τρία τουλάχιστον έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας.
Να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού ή ενός ισότιμου διπλώματος που να πιστοποιεί τουλάχιστον
τέσσερα έτη Ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποδεικνύεται η άσκηση
καθηκόντων αντίστοιχου επιπέδου.
Να παρουσιάζεται κατηγορηματικά από την κυβέρνηση του ή τον εργοδότη του (υποχρεωτική
εντολή αποστολής). Να διαθέτει έγκριση από την κυβέρνηση ή τον εργοδότη του.
Να αποδεικνύει ότι χειρίζεται άριστα την γαλλική ή την αγγλική γλώσσα

Τρόπος υποβολής
1. Συμπλήρωση του φακέλου στην ιστοσελίδα της ΕΝΑ : https://candidatureformation.ena.fr/registration/
2. Συμπλήρωση της βεβαίωσης ότι παρουσιάζεστε από το ιεραρχικά ανώτερο στέλεχος της
υπηρεσίας σας (έγγραφο που βρίσκεται στο φάκελο)
3. Αποστολή του συμπληρωμένου φακέλου στην υπηρεσία Συνεργασίας και Πολιτιστικής
Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα (υπόψιν του Ακολούθου επιστημονικής και
πανεπιστημιακής συνεργασίας)
Κάθε φάκελος υποψηφιότητας μερικώς συμπληρωμένος ή με ένα μέρος των ζητηθέντων εγγράφων,
θα αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία επιστημονικής και
πανεπιστημιακής συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, ηλεκτρ.δ/νση :
mcagapiou@ifa.gr

