ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Ενημερωτικό Δελτίο Τεύχος 3
OSTESA EU
Ακόμη ένα βήμα του έργου έχει επιτευχθεί!

OSTESA EU

Οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου OSTESA EU έχουν ολοκληρώσει τη φάση
της ανάλυσης της έρευνας! Τα κύρια αποτελέσματα της βιβλιογραφικής

έρευνας και της έρευνας πεδίου συζητήθηκαν στη δεύτερη συνάντηση του

www.ostesa.eu

έργου στην Οστράβα, στην Τσεχία, τον Ιούλιο του 2016. Τα σχόλια τα οποία
αναφέρθηκαν από τους διευθυντές, τους εργαζομένους, τους εκπαιδευτές
και τους συμβούλους κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης ήταν ζωτικής
σημασίας και επιβεβαίωσαν την ανάγκη για νέα και πιο αποτελεσματικά
εργαλεία για τη βελτίωση του οργανωτικού κλίματος στους οργανισμούς. Η
έκθεση ανάλυσης έρευνας θα δημοσιευθεί σύντομα.

Το

εργαλείο

αξιολόγησης

οργανωτικού

κλίματος υπό ανάπτυξη
Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης έρευνας, οι εταίροι θα αναπτύξουν
το εργαλείο αξιολόγησης οργανωτικού κλίματος. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο
θα βασιστεί στις κύριες διαστάσεις του οργανωτικού κλίματος οι οποίες
εντοπίστηκαν κατά την πρώτη φάση του έργου. Κατά τη διάρκεια των
επόμενων μηνών, οι εταίροι θα συνεργαστούν άμεσα με τους τελικούς
χρήστες, με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα αυτού του εργαλείου.
Οι διαστάσεις του οργανωτικού κλίματος οι οποίες κατευθύνονται από
το εργαλείο παρουσιάζονται πιο κάτω.
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Εκπαιδευτική κατάρτιση σε εξέλιξη
Η

ανάπτυξη

των

εργαλείων

του

προγράμματος

αποτελεί

επίσης

προτεραιότητα για τους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου OSTESA EU. Τα
προγράμματα κατάρτισης, τα υλικά

εκπαίδευσης

και τα εργαλεία

αξιολόγησης προετοιμάζονται και για τους διευθυντές αλλά και για τους
υπαλλήλους.
Τα υλικά αυτά, που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος στις
οργανώσεις,

θα

επικεντρωθούν

στις

ίδιες

διαστάσεις

οργανωτικού

κλίματος ως εργαλείο αξιολόγησης, επιτρέποντας στους χρήστες να
αξιολογήσουν και στη συνέχεια να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητές τους ανάλογα με τις ανάγκες τους
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