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Μάθετε περισσότερα για τις εκδηλώσεις
πολλαπλασιασμού στην Ιταλία
Το Ίδρυμα ISTUD - Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione
- Ιταλός εταίρος, διοργάνωσε 3 εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού στο
Μιλάνο. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο και είχαν περίπου
46 συμμετέχοντες, από μεγάλο αριθμό φορέων, εκπαιδευτές, συμβούλους,
επιχειρηματίες, ειδικούς ΑΔ, συντονιστές εκπαιδευτικών σχεδίων, καθώς
και στελέχη ΜΜΕ επιχειρήσεων. Περισσότεροι από τους μισούς
συμμετέχοντες είναι ικανοποιημένοι και θα συνιστούσαν τα
αποτελέσματα του έργου σε άλλους.

Και οι εκδηλώσεις OSTESA EU στην Πορτογαλία!
Στις 27 Ιουλίου, η INOVA + διοργάνωσε μια εθνική εκδήλωση αφιερωμένη στις
ΜΜΕ στην Πορτογαλία. Το έργο OSTESA EU και το θέμα του οργανωτικού
κλίματος στις ΜΜΕ ήταν επίκεντρο της πρωινής συνάντησης, την οποία ο
πρόεδρος της Πορτογαλικής Εθνικής Ένωσης Ανθρώπινου Δυναμικού τίμησε με
την παρουσία του δηλώνοντας ότι η ηγεσία ως διάσταση θα έχει μεγάλη
σημασία για τις εταιρείες τα επόμενα χρόνια. Στη συνέχεια, 2 εργαστήρια
σχετικά με τη βελτίωση του οργανωτικού κλίματος πραγματοποιήθηκαν με
περίπου 45 συμμετέχοντες συνολικά. Οι συμμετέχοντες ήταν διευθυντές και
στελέχη ΜΜΕ, συντονιστές, εκπαιδευτές και συμβούλους καθώς και προσωπικό
ΑΔ.

Τα τελικά αποτελέσματα του έργου;
Τα τελικά αποτελέσματα του OSTESA EU θα είναι διαθέσιμα σε όλες
τις γλώσσες των εταίρων στην ιστοσελίδα του έργου. Πρόσβαση στα
"αποτελέσματα"

θα

βρείτε

στην

σελίδα

λήψεων

(download).

Βελτιώστε το οργανωτικό κλίμα σας και χρησιμοποιήστε τους
πόρους OSTESA EU. Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική διαδικασία
βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος στο τελικό φυλλάδιο εδώ ή να
επικοινωνήσετε με τον εθνικό εταίρο εδώ για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να
εφαρμόσετε τα σχετικά εργαλεία. Το έργο τελειώνει, αλλά οι εταίροι
είναι διαθέσιμοι να σας βοηθήσουν σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
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
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