
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η

παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του

δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου: 2017-1-PL01-

KA201-038795

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Το έργο OSTESA EU είναι σχεδιασμένο για οργανισμούς που ενδιαφέρονται να
βελτιώσουν την ικανοποίηση των εργαζομένων τους και δεσμεύονται για την
προώθηση ενός θετικού οργανωτικού κλίματος. Με καινοτόμες μεθόδους και
εργαλεία, το OSTESA EU μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του κινήτρου του
και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
Πως? Μάθετε περισσότερα στη συνέχεια!

OSTESA.EU

OIC Poland Foundation 
(coordinator)
http://www.oic.lublin.pl/
Ewelina Iwanek
ewelina.iwanek@oic.lublin.pl

EUROSUCCESS CONSULTING
http://www.eurosc.eu/
Giorgos Giorgakis 
george@eurosc.eu 

INOVA+
http://inovamais.eu/
Ana Neves 
ana.neves@inova.business

Fondazione Istud
http://www.istud.it/
Tommaso Limonta
tlimonta@istud.it

DAP Services
http://dap-services.cz/
Bohdana Fialová
fialova@dap-services.cz
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Η συνεχής υποστήριξη των εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βελτίωσης του
οργανωτικού κλίματος.
Πρόσβαση εδώ: http://ostesa.eu/results/

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
Το πακέτο περιλαμβάνει το επιθυμητό προφίλ των 
εκπαιδευτών, τους διαθέσιμους πόρους για τη διαδικασία 
βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος, την επισκόπηση των 
διαθέσιμων δραστηριοτήτων, τα κριτήρια αξιολόγησης και 
πιστοποίησης.
Ομάδα στόχος: Εκπαιδευτές, σύμβουλοι, φορείς παροχής 
κατάρτισης, οργανώσεις/ ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ

Πλήρης πρόσβαση στο εργαλείο αξιολόγησης του
οργανωτικού κλίματος εδώ: https://tool.ostesa.eu

Δημιουργήστε διαγνωστικά και προσκαλέστε τους
υπαλλήλους σας να τα συμπληρώσουν ανώνυμα. Λάβετε
αυτόματες αναφορές, είτε ανά εταιρεία είτε ανά τμήμα.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι εκπαιδευτές, μαζί με τον υπεύθυνο των εταιρειών, θα
σχεδιάσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά
σχεδιασμένο για τις ανάγκες σας. Αυτό το πρόγραμμα
περιλαμβάνει πρακτικές συνεδρίες κατάρτισης για
διευθυντικά στελέχη, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού
και υπαλλήλους.
Πρόσβαση εδώ: http://ostesa.eu/results/

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 
Ένα περιεκτικό εργαλείο που περιλαμβάνει προγράμματα
κατάρτισης, σενάρια, πρακτικές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων
και άλλο υλικό για τη βελτίωση του οργανωτικού κλίματος.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ
Ένας πολύ περιεκτικός, πρακτικός οδηγός για διευθυντές και
υπευθύνους με χρήσιμες συμβουλές και ασκήσεις. Αποτελείται
από εκπαιδευτικά υλικά και προγράμματα για κάθε διάσταση και
με ευέλικτο τρόπο.
Ομάδα στόχος: Γενικοί διευθυντές ΜΜΕ, ιδιοκτήτες ΜΜΕ,
υπάλληλοι ΜΜΕ.

ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ

Επαναξιολογήστε το οργανωτικό σας κλίμα και συγκρίνετε τα
αποτελέσματα από προηγούμενες εκτιμήσεις.
Παρακολουθήστε τον αντίκτυπο του προγράμματος που
εφαρμόστηκε στην εταιρεία σας.
Πρόσβαση εδώ: https://tool.ostesa.eu

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Το εργαλείο περιλαμβάνει επίσης πολλαπλές αξιολογήσεις όπου 
οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία 
βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος, συγκρίνοντας τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων. 
Ομάδα στόχος: Γενικοί Διευθυντές ΜΜΕ, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, 
υπεύθυνοι ΜΜΕ, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού ΜΜΕ/ 
προσωπικό

11 Σημαντικές Διαστάσεις
Οργανωτικού Κλίματος

 Επικοινωνία
 Αναγνώριση
 Ανταμοιβή
 Συνοχή
 Υποστήριξη
 Σαφήνεια
 Εμπιστοσύνη
 Ηγεσία
 Αμεροληψία
 Αποδοτικότητα
 Ευημερία των 

εργαζομένων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρέχει μια συνολική εικόνα των αναγκών και της κατάστασης του 
οργανωτικού κλίματος σε ΜΜΕ. Αναγνωρίζει επίσης τις ανάγκες και 
χαρτογραφεί τα διαθέσιμα εργαλεία, μεθόδους και προσφορά 
κατάρτισης. Πρόσβαση εδώ: http://ostesa.eu/wp-
content/uploads/2016/11/Research-Analysis-Report-RAR.pdf 
(Διατίθεται μόνο στα Αγγλικά).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Πρόκειται για ένα τυποποιημένο και αξιόπιστο εργαλείο που
έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με την ψυχομετρική προσέγγιση, με
βάση τη μέθοδο αυτοαναφοράς και τη μέθοδο σύνδεσης
χρωμάτων. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο διάγνωσης που επιτρέπει
στη Διοίκηση να εξετάζει εύκολα το κλίμα στον οργανισμό σε 11
διαστάσεις.
Ομάδα στόχος: Γενικοί Διευθυντές ΜΜΕ, ιδιοκτήτες ΜΜΕ,
υπεύθυνοι ΜΜΕ, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού ΜΜΕ/
προσωπικό

WWW.OSTESA.EU

Όλα τα υλικά είναι δωρεάν και
διατίθενται σε όλες τις γλώσσες του
έργου (Αγγλικά, Ελληνικά, Πολωνικά,
Πορτογαλικά, Ιταλικά, Τσέχικα)
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Ομάδες στόχου: Γενικοί Διευθυντές ΜΜΕ, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, 
υπεύθυνοι ΜΜΕ, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού ΜΜΕ/ 
προσωπικό

ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ
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