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Diagnostics, training and guidelines for
a positive organisational climate

Εργαλείο για την αξιολόγηση του οργανωτικού
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Organisational Climate Assessment (OCA) Tool
Are you a company? A HR manager? Or an employee? If yes, this tool is what you need to
assess the current state of the organisational climate in your workplace. Register here and
have access to an automated report with the evaluation of the organisational climate
dimensions that you have chosen to assess. There are 11 organisational climate dimensions.
The platform offers two different methods to assess the organisational climate: (1) the colour
association method; and the (2) statement method. The colour association method is an
interactive, fast and fun way to associate certain feelings to each of the organisational
climate dimension. The statement method assesses to which extent the person agrees or not
with the respective sentences associated to each of the organisational climate dimensions. It
is also possible to check the results by department within the same company.
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Programme Toolkits
According to the results of the diagnostic carried previously (though OCA Tool), the
facilitator of the organisational climate improvement process (e.g. a trainer, HR manager) will
suggest a set of training programmes suitable for your needs. They will be available soon
here.
The toolkits comprise training modules, exercises, case studies and other resources for each
of the eleven organisational climate dimensions. There are training modules addressed to
each of the target groups: (1) managers/SME’s owners, (2) employees as well as resources
designed to (3) mixed groups. The programme toolkits respect the European Commission
guidelines for education and training that states that the theory must comply with only 20%
of the training whereas the practical part should fill around 80%.

κλίματος
Είστε εταιρεία; Διευθυντής ή υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού; Ή ένας υπάλληλος; Αν
ναι, αυτό το εργαλείο είναι αυτό που χρειάζεστε για να αξιολογήσετε την τρέχουσα
κατάσταση του οργανωτικού κλίματος στο χώρο εργασίας σας. Κάντε εγγραφή εδώ και
θα έχετε πρόσβαση σε μια αναλυτική αναφορά για τις διαστάσεις του οργανωτικού
κλίματος που έχετε επιλέξει να αξιολογήσετε. Υπάρχουν συνολικά 11 κύριες διαστάσεις
του οργανωτικού κλίματος.
Η πλατφόρμα προσφέρει δύο διαφορετικές μεθόδους για την αξιολόγηση του
οργανωτικού κλίματος: (1) η μέθοδος σύνδεσης χρωμάτων, και (2) η μέθοδος
ερωτήσεων. Η μέθοδος συνδυασμού χρωμάτων είναι ένας διαδραστικός, γρήγορος και
διασκεδαστικός τρόπος για τη συσχέτιση ορισμένων συναισθημάτων με την κάθε
οργανωτική κλιματική διάσταση. Η μέθοδος ερωτήσεων αξιολογεί σε ποιο βαθμό το
άτομο συμφωνεί ή όχι με τις αντίστοιχες φράσεις που συνδέονται με κάθε μία από τις
διαστάσεις του οργανωτικού κλίματος. Είναι επίσης δυνατό να ελέγξετε τα
αποτελέσματα ανά τμήμα μέσα στην ίδια εταιρεία.

Προγράμματα Κατάρτισης
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προηγούμενου διαγνωστικού ελέγχου (μέσα από το
εργαλείο αξιολόγησης), ο υπεύθυνος της διαδικασίας βελτίωσης του οργανωτικού
κλίματος (π.χ. εκπαιδευτής, υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού) θα προτείνει ένα σύνολο
εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Αυτά θα είναι σύντομα
διαθέσιμα εδώ.
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν ενότητες κατάρτισης, ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων
και άλλους πόρους για κάθε μια από τις έντεκα διαστάσεις του οργανωτικού κλίματος.
Υπάρχουν εκπαιδευτικές ενότητες που απευθύνονται σε κάθε μία από τις ομάδες
στόχους: (1) διευθυντές/ ιδιοκτήτες ΜΜΕ, (2) εργαζόμενοι καθώς και πόροι που
σχεδιάζονται για (3) μικτές ομάδες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα τηρούν τις
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, σύμφωνα με τις οποίες η θεωρία πρέπει να πληροί μόνο το 20% της
κατάρτισης, ενώ το πρακτικό μέρος θα πρέπει να καλύπτει περίπου το 80%.
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Guide on Organisational Climate and Leadership

Οδηγός για το Οργανωτικό Κλίμα και την Ηγεσία

If you would like to have a more positive organisational climate and you don’t know how,
this guide is for you! It targets only managers and SME’s owners since its purpose is to
promote the shift in the leadership style for a positive organisational climate by including
individual reflection exercises and case studies based on real scenarios. The guide will be
available soon here.

Εάν θέλετε να αποκτήσετε ένα πιο θετικό οργανωτικό κλίμα και δεν ξέρετε πώς, αυτός ο
Οδηγός είναι για σας! Απευθύνεται αποκλειστικά σε υπευθύνους και ιδιοκτήτες ΜΜΕ
δεδομένου ότι σκοπός του είναι να προωθήσει την αλλαγή του ηγετικού ύφους για ένα
πιο θετικό οργανωτικό κλίμα συμπεριλαμβάνοντας ατομικές ασκήσεις για αναστοχασμό
και περιπτωσιολογικές μελέτες βασισμένες σε πραγματικά σενάρια. Ο Οδηγός θα είναι
διαθέσιμος σύντομα εδώ.

This compacted guide offers (1) perspectives on the organisational climate and its impact in
the business’ performance, (2) how the leadership styles affect the organisational climate
and action steps for change, (3) how the business structure influences organisational climate
as well as (4) how a positive organisational climate impacts the employees. For each of these
topics, there will be individual

Αυτός ο αναλυτικός Οδηγός προσφέρει (1) προοπτικές για το οργανωτικό κλίμα και τον
αντίκτυπό του στην παραγωγικότητα της επιχείρησης, (2) πως τα στυλ ηγεσίας
επηρεάζουν το οργανωτικό κλίμα και τα εφαρμόσιμα μέτρα για αλλαγή, (3) πώς η
επιχειρηματική δομή επηρεάζει το οργανωτικό κλίμα καθώς (4) πώς ένα θετικό
οργανωτικό κλίμα επηρεάζει τους υπαλλήλους. Για κάθε ένα από αυτά τα θέματα, θα
υπάρχουν ατομικές ασκήσεις, χώρος για σημειώσεις και βιβλιογραφία σε περίπτωση που
θέλετε να μάθετε περισσότερα.

