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3η Συνάντηση Έργου: σημαντικά βήματα προς
την επιτυχία
Οι εταίροι του έργου OSTESA EU συναντήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο
(Λευκωσία, Κύπρος) για να συζητήσουν την πρόοδο των δραστηριοτήτων
του έργου και να προγραμματίσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τα
βασικά παραδοτέα όπως το Εργαλείο για την αξιολόγηση του οργανωτικού
κλίματος, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Toolkit, τον Οδηγό για τους γενικούς
διευθυντές, τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ, τους διαχειριστές σχετικά με τον τρόπο
βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος μέσω της αλλαγής του στυλ ηγεσίας
και το Πακέτο Εκπαιδεύοντας τους Εκπαιδευτές.

Τα διαδικτυακά εργαλεία είναι έτοιμα για
δοκιμή
Κατά τους επόμενους μήνες, μια δοκιμαστική έκδοση του εργαλείου
αξιολόγησης του οργανωτικού κλίματος θα υποβληθεί σε εσωτερική δοκιμή
(με την εμπλοκή των εταίρων) και στη συνέχεια θα γίνει μια ευρεία
εξωτερική διαδικασία αξιολόγησης με τη συμμετοχή τελικών χρηστών.
Αυτές

οι

μεταγενέστερες

δοκιμές

θα πραγματοποιηθούν μετά τις

καλοκαιρινές διακοπές και θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 εταιρείες από
κάθε χώρα των εταίρων.

ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ; ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ!
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΑΣ!
Επικοινωνήστε με τον εθνικό εταίρο του προγράμματος ή συμπληρώστε την αίτηση εδώ και θα σας
ενημερώσουμε για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε.

Ανάπτυξη ευέλικτων λύσεων κατάρτισης
Οι

εταίροι είναι

σε

καλό

δρόμο

για

την

ανάπτυξη

του

εκπαιδευτικού προγράμματος Toolkit. Πρόκειται για μια ευέλικτη
λύση για εκπαιδευτές και συμβούλους, η οποία περιλαμβάνει
καινοτόμο και εξειδικευμένο περιεχόμενο και πηγές. Επίσης, θα
δημιουργηθούν ξεχωριστά εκπαιδευτικά πακέτα για διαχειριστές,
εργαζόμενους
διαφορετικούς

και

μεικτές

τρόπους

ομάδες,
έντεκα

που
βασικές

θα

εξετάζουν

διαστάσεις

με
του

οργανωτικού κλίματος.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ OSTESA EU
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ | ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ | ΣΥΝΟΧΗ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | ΣΑΦΗΝΕΙΑ | ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ | ΗΓΕΣΙΑ
ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2015-1-PL01-KA202-016892

