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/ OSTESA EU Project

•

Build and/or boost the capacity of the project experts
(trainers and consultants);

•

Prepare these experts to use the elaborated project
outputs at local/regional/national level and support their
target groups in improving the organisational climate
through training and consultancy.

Trénink v oblasti odborného vzdělávání byl zaměřen na všechny
fáze vzdělávacího procesu. Byla testována část nástrojů,
materiálů i praktických poznatků OSTESA EU včetně nástroje pro
hodnocení klimatu v organizaci. Aktivity OSTESA EU train-thetrainers byly zaměřeny na:
•

•

•

Vytvoření podmínek pro vybudování kompetencí a
dovedností potřebných k přenesení přístupů ke
vzdělávání a učení vytvořených na základě produktů
OSTESA, a to v každé partnerské zemi ;
Vybudování nebo zvýšení počtu projektových odborníků
(školitelů a konzultantů) ;
Přípravu těchto odborníků k použití vypracovaných
výstupů projektu na lokální, regionální i národní úrovni
tak, aby mohli podporovat své cílové skupiny při
zlepšování klimatu v organizaci prostřednictvím školení a
konzultací.

OSTESA EU train-the-trainers package nabízí nahlédnutí do
metodiky, v níž mohou školitelé či konzultanti (kteří působí
jako facilitátoři procesů změn v organizaci) prozkoumat
dostupné zdroje, přizpůsobit je potřebám organizace, ve které
působí a umožnit jim flexibilní a úspěšné intervence, které
vytvářejí pozitivní a trvalé změny.
The train-the-train package poskytuje komplexní podporu
facilitátorům k tomu, jak by měli využívat a uplatňovat
projektem vytvořený rámec a příslušné nástroje, tak aby je
mohli přiblížili vlastníkům a manažerům SME, kteří čelí nižší
výkonnosti a motivaci zaměstnanců.
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REMEMBERING THE RESULTS
VÝSTUPY PROJEKTU

Research Analysis Report | Organizational Climate Assessment Tool |
Programme Toolkit | Guide for SMEs owners, general managers and line
managers | Train-the-Trainer Package (TTT Package)
Výsledky výzkumné analýzy| Nástroj pro hodnocení klimatu v organizaci |
Programme Toolkit | Průvodce pro vlastníky a manažery SME | Train-theTrainer Package

TRAIN-THE-TRAINERS PACKAGE

Create the conditions to build the competences and skills
needed to transfer in a self-sustaining way the
training/learning approaches on the base of the OSTESA
products in each partner country;

TRAIN-THE-TRAINERS PACKAGE

•

The train-the-trainers package provide a comprehensive
support to the facilitators on how they should use and apply
the framework developed during the project and the
respective tools close to SMEs’ managers and HR managers
that are facing lower employees’ satisfaction and performance.
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SHORT-TERM JOINT STAFF TRAINING EVENT: MILAN (ITALY)
KRÁTKÝ TRÉNINGOVÝ POGRAM PRO PRACOVNÍKY: MILÁN (ITÁLIE)
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The vocational and education training approached all the phases
of the training process. Part of the OSTESA EU toolkits, materials
and practical resources as well as the organizational climate
assessment tool were tested. OSTESA EU train-the-trainers event
aimed to:

The OSTESA EU train-the-trainers package offers a guided visit
to the process in which trainers/consultants (that act as
facilitators of organizational change’s processes) can explore
the available resources, adjust them to the companies’ needs
in which they are intervenient and empower them to flexible
and successful interventions that generate positive and lasting
changes.

