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ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
ΣΤΟΧΟΣ

Αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο αποσκοπεί στο να περιγράψει πώς το πακέτο εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ταιριάζει στις τρέχουσες ανάγκες των ΜΜΕ, μέσω της περιγραφής του τρόπου
με τον οποίο η διαδικασία βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος μπορεί να συμβάλει στην
αύξηση της ικανοποίησης των υπαλλήλων.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

Μεγαλύετρα
Κέρδη &
Παραγωγικότητα

Στόχος

Χαμηλή
Ικανοποίηση &
Απόδοση

Πρόβλημα

Λύση

Θετικό Οργανωτικό
Κλίμα (και οι διαστάσεις
του)

Διαδικασία

Διάγνωση

Πόροι

Εργαλείο
Αξιολόγησης

Σχεδιασμός
Σχεδίου
Δράσης

Εργαλειοθήκη
Προγράμματος

OSTESA EU (και
οι πόροι του)

Αξιολόγηση &
Πιστοποίηση +
Επανεξέταση

Εφαρμογή

Οδηγός για γενικούς
διευθυντές, ιδιοκτήτες ΜΜΕ,
Ιεραρχικούς προϊσταμένους

Εργαλείο
Αξιολόγησης

Ο απώτερος στόχος των εταιρειών είναι να αυξήσουν τα κέρδη και τα ποσοστά
παραγωγικότητας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρξουν καλύτερες επιδόσεις στο
επίπεδο των υπαλλήλων, στο οποίο συσχετίζεται το επίπεδο ικανοποίησης. Για να
αναθερμανθούν τα κίνητρα και το αίσθημα ιδιοκτησίας των υπαλλήλων, οι
διευθυντές (συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών, των γενικών διευθυντών, των
ιεραρχικών προϊσταμένων και των διαχειριστών ανθρώπινου δυναμικού) πρέπει να
στηρίζονται σε - και να εφαρμόζουν - ένα πλαίσιο, ανατροφοδότηση και εργαλεία
για να αποκομίσουν τα πλεονεκτήματα ενός θετικού οργανωτικού κλίματος.
Το έργο OSTESA EU προέρχεται από αυτά τα δεδομένα στα οποία το έργο κατανοεί
τις προαναφερόμενες ανάγκες και έχει ως κύριους στόχους τη βελτίωση του
οργανωτικού κλίματος, των κινήτρων και της εμπλοκής των εργαζομένων στις ΜΜΕ,
να βελτιώσουν την ικανότητα των εργοδοτών και των διευθυντών Ανθρώπινου
Δυναμικού (HR) για να κατανοήσουν την ανάγκη να εργαστούν για ένα καλύτερο
οργανωτικό κλίμα στις επιχειρήσεις, να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των εργαλείων

Σελίδα | 5

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

για τη βελτίωση ενός οργανωτικού κλίματος μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων, να
βελτιώσει την ικανότητα των εκπαιδευτών και των τμημάτων Ανθρώπινου
Δυναμικού, καθώς και για την ανάπτυξη πόρων σχεδιασμένων πάνω στις έντεκα
διαστάσεις που συνθέτουν το οργανωτικό κλίμα, που μπορούν να υποστηρίξουν
αποτελεσματικά τη βελτίωση και την αξιολόγηση αυτών των έντεκα διαστάσεων,
που αναφέρονται πιο κάτω.

Πίνακας 1 – Διαστάσεις οργανωτικού κλίματος που καλύπτονται από την OSTESA EU

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
1. Επικοινωνία
2. Ανταμοιβή

ΟΡΙΣΜΟΣ
Η ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών μέσα στον οργανισμό.
Ο βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι
αναγνωρίζονται και ανταμείβονται για καλή δουλειά και ότι η
αναγνώριση αυτή συνδέεται άμεσα και διαφορικά με επίπεδα
απόδοσης.

3. Αναγνώριση

Η αντίληψη ότι οι συνεισφορές των μελών στον οργανισμό
αναγνωρίζονται.

4. Συνοχή

Η αντίληψη της συντροφικότητας ή της μοιρασιάς στο πλαίσιο
του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της προθυμίας του
μέλους να παράσχει υλική βοήθεια.

5. Υποστήριξη

Η αντίληψη της ανοχής της συμπεριφοράς των μελών από τους
προϊσταμένους, συμπεριλαμβανομένης της προθυμίας να
αφήνουν τα μέλη να μαθαίνουν από τα λάθη τους χωρίς το φόβο
αντίποινων, την αίσθηση ότι οι εργαζόμενοι παρέχουν αμοιβαία
στήριξη.

6. Σαφήνεια

Η αίσθηση ότι όλοι γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτούς και
καταλαβαίνουν πώς αυτές οι προσδοκίες σχετίζονται με τους
μεγαλύτερους στόχους και σκοπούς του οργανισμού, μια
ανησυχία για τον σαφή καθορισμό των στόχων του οργανισμού.

7. Εμπιστοσύνη

Η αντίληψη της ελευθερίας να επικοινωνούν ανοιχτά με μέλη σε
ανώτερα οργανωτικά επίπεδα και συναδέλφους σχετικά με
ευαίσθητα ή προσωπικά ζητήματα με την προσδοκία ότι η
ακεραιότητα τέτοιων επικοινωνιών δεν θα παραβιαστεί.

8. Ηγεσία

Μέλη του οργανισμού (ομάδας) αποδέχονται την ηγεσία και την
καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων, εάν είναι απαραίτητο, τα μέλη
της ομάδας μπορούν να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και
υποστηρίζονται από άλλους εργαζόμενους.

9. Αμεροληψία

Η αντίληψη ότι οι οργανωτικές πρακτικές είναι δίκαιες και μη
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αυθαίρετες ή παρορμητικές.
10. Αποδοτικότητα

Ο βαθμός σπουδαιότητας που δίνεται στην αποδοτικότητα και
παραγωγικότητα των εργαζομένων στην εργασία.

11. Ευημερία
υπαλλήλων

Το εύρος στο οποίο ο οργανισμός εκτιμά και νοιάζεται για τους
εργαζομένους.

Επιπλέον, οι πόροι του έργου OSTESA EU συνίστανται σε ένα εργαλείο αξιολόγησης
του οργανωτικού κλίματος (εργαλείο OSTESA), μια εργαλειοθήκη προγραμμάτων
και ένας οδηγός για τους γενικούς διευθυντές, τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, τους
ιεραρχικούς προϊσταμένους, σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης του οργανωτικού
κλίματος, αλλάζοντας το μοντέλο ηγεσίας. Το εργαλείο αξιολόγησης του
οργανωτικού κλίματος (εργαλείο OSTESA) είναι ένας πόρος ΤΠΕ που μετρά
διάφορες διαστάσεις και παρέχει σχετική ανατροφοδότηση σχετικά με το τρέχων
οργανωτικό κλίμα. Η εργαλειοθήκη του προγράμματος είναι ένας πλήρης πόρος
που περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, σενάρια και υλικά για τη
δημιουργία και βελτίωση του οργανωτικού κλίματος.
Ο οδηγός για τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές των ΜΜΕ είναι ένας
εκπαιδευτικός πόρος για τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές που διερευνά τη
σχέση μεταξύ των μοντέλων ηγεσίας και του θετικού οργανωτικού κλίματος. Οι
πόροι αυτοί μπορούν να διερευνηθούν από τον εμπειρογνώμονα, μέσω
ενσωματωμένης άποψης στο πακέτο «εκπαίδευσε τον εκπαιδευτή». Αυτός ο
εμπειρογνώμονας είναι εκπαιδευτής/ διαμεσολαβητής / σύμβουλος που ενεργεί ως
μεσολαβητής της διαδικασίας αλλαγής ενώ ο εσωτερικός συνομιλητής των εταιριών
(διευθυντές, ιεραρχικοί προϊστάμενοι ή διευθυντές ΑΔ) είναι οι κύριοι παράγοντες
της αλλαγής, που υποστηρίζονται από αυτούς τους εμπειρογνώμονες. Οι πόροι του
έργου OSTESA EU μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις εταιρίες για να
προκαλέσουν μια διαδικασία αλλαγής που βασίζεται σε τέσσερις φάσεις: διάγνωση,
σχέδιο δράσης, εφαρμογή και αξιολόγηση/πιστοποίηση.
Το πακέτο «εκπαίδευσε τον εκπαιδευτή» παρέχει μια ολοκληρωμένη υποστήριξη
στους εμπειρογνώμονες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χειριστούν
και να εφαρμόσουν αυτό το πλαίσιο και τα αντίστοιχα εργαλεία κοντά στους
διευθυντές των ΜΜΕ και στους διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού που
αντιμετωπίζουν χαμηλότερη ικανοποίηση και απόδοση από τους εργαζομένους.
Ενώ ο εμπειρογνώμονας λειτουργεί ως μεσολαβητής της διαδικασίας αλλαγής, ο
υπεύθυνος λήψης αποφάσεων/αυτός που διευκολύνει (ιδιοκτήτης, διευθυντής
ανθρώπινου δυναμικού και ιεραρχικός προϊστάμενος) είναι το άτομο που
καθοδηγεί και διαχειρίζεται τη διαδικασία αλλαγής. Ως εκ τούτου, χρειάζεται μια
αξιόπιστη σχέση μεταξύ αυτών των παρεμβατών.
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Αυτό το πακέτο απευθύνεται σε εκπαιδευτές, διοργανωτές και συμβούλους που
πρέπει να διατηρήσουν μια ανοικτή και εμπιστευτική συνεργασία με τον ιδιοκτήτη,
το διευθυντή, τον ιεραρχικό προϊστάμενο, τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού,
καθώς αργότερα θα είναι εκείνοι που θα ηγηθούν της διαδικασίας της αλλαγής του
οργανωτικού κλίματος με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων. Ο υπεύθυνος
λήψης αποφάσεων/αυτός που διευκολύνει πρέπει να έχει στρατηγικό ρόλο στη
διαδικασία της αλλαγής και θα έχει κυρίαρχο ρόλο και βαθύ ενδιαφέρον για την
εφαρμογή των αλλαγών και της εμπλοκής των συμμετεχόντων (υπαλλήλων,
ανεξάρτητα από το ιεραρχικό επίπεδο/λειτουργία τους στην επιχείρηση) στη
διαδικασία.
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2. ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να περιγράψει το προφίλ των διαφόρων βασικών
παραγόντων/φορέων της διαδικασίας της αλλαγής του οργανωτικού κλίματος,
συγκεκριμένα, εμπειρογνώμονας (εκπαιδευτής/διαμεσολαβητής/σύμβουλος), υπεύθυνος
λήψης αποφάσεων/αυτός που διευκολύνει (ιδιοκτήτης, διευθυντής, Ιεραρχικός
Προϊστάμενος και Διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού) και οι συμμετέχοντες (υπάλληλοι,
ανεξάρτητα από το ιεραρχικό επίπεδο / λειτουργία τους στην εταιρία).

ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
Διοργανωτής

Υπεύθυνος λήψης
αποφάσεων/Αυτός που
διευκολύνει

Προηγούμενη εμπειρία στην
παροχή εκπαίδευσης και/η
συμβουλευτικής (3 χρόνια)

Ενδιαφέρον για τα θέματα του
έργου

Διαπροσωπικές σχέσεις,
επικοινωνία και δεξιότητες
διερμηνείας

Με υφιστάμενη η μελλοντική
ευκαιρία για βελτίωση ενός
θετικού οργανωτικού κλίματος

Βαθιά γνώση για τους πόρους
του έργου OSTESA EU
Υπόβαθρο (όχι υποχρεωτικό
αλλά κατά προτίμηση
συνδεδεμένο με ΑΔ η
Οργανωτική Ψυχολογία)

Στρατηγικό ιεραρχικό
επίπεδο/λειτουργία στην
εταιρία που τους επιτρέπει να
λάβουν και να διατηρήσουν
αποφάσεις σε σχέση με
διαδικασίες αλλαγής
οργανωτικού κλίματος

Συμμετέχοντες

Διαθεσιμότητα για συμμετοχή
στη διαδικασία βελτίωσης του
οργανωτικού κλίματος.

Ο ρόλος του εμπειρογνώμονα είναι να μεσολαβήσει στη διαδικασία βελτίωσης των
διαστάσεων οργανωτικού κλίματος στις ΜΜΕ. Ο υπεύθυνος λήψης
αποφάσεων/αυτός που διευκολύνει
(ιδιοκτήτης, διευθυντής, ιεραρχικός
προϊστάμενος και υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού), με την υποστήριξη του
εμπειρογνώμονα, θα οδηγήσει τη διαδικασία της αλλαγής οργανωτικού κλίματος να
αναθερμάνει την παρακίνηση, την ικανοποίηση και την απόδοση των εργαζομένων.
Για να συμβεί αυτό, ο εμπειρογνώμονας πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία χρόνια με
τουλάχιστον 300 ώρες παραδομένης εκπαίδευσης (προτιμάται) και/ή εμπειρία στον
τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατά προτίμηση συνδεδεμένη με τους
τομείς ανθρώπινου δυναμικού ή οργανωτικής ψυχολογίας. Ο εμπειρογνώμονας
πρέπει να επιδείξει βαθιά γνώση σχετικά με τους πόρους του έργου OSTESA EU και
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ταυτόχρονα να επιδείξει μεγάλη ικανότητα για διαπροσωπικές σχέσεις - να
οικοδομήσει μια αξιόπιστη και σταθερή σχέση με τον υπεύθυνο λήψης
αποφάσεων/παράγοντα διευκόλυνσης. Απαιτούνται δεξιότητες επικοινωνίας και
διερμηνείας.
Από την άλλη πλευρά, ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων/παράγοντας διευκόλυνσης
πρέπει να έχει πραγματικό ενδιαφέρον για τα θέματα /διαστάσεις που σχετίζονται
με την ικανοποίηση των εργαζομένων και με μια τρέχουσα ή μελλοντική ευκαιρία
βελτίωσης ενός οργανωτικού κλίματος. Ταυτόχρονα, το άτομο αυτό πρέπει να φέρει
ένα στρατηγικό ιεραρχικό επίπεδο / λειτουργία στην εταιρία που του/της επιτρέπει
να λαμβάνει και να υποστηρίζει αποφάσεις που σχετίζονται με τις διαδικασίες
αλλαγής οργανωτικού κλίματος.
Οι συμμετέχοντες είναι υπάλληλοι των εταιριών ή των τμημάτων τους ανεξαρτήτως
του ιεραρχικού επιπέδου/λειτουργίας τους στην εταιρία που αποδέχονται να
συμμετάσχουν στη διαδικασία σε περίπτωση αιτήματος από τον υπεύθυνο λήψης
αποφάσεων/παράγοντα διευκόλυνσης.
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3. ΠΟΡΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
ΣΤΟΧΟΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν και θα επεξηγηθούν οι διαθέσιμοι πόροι για τη στήριξη
της διαδικασίας βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος. Θα συμβάλουν περαιτέρω στην
ενίσχυση των κινήτρων, της ικανοποίησης και της απόδοσης των εργαζομένων.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
Πόροι

Εργαλείο Οργανωτικής
Αξιολόγησης OSTESA

Εργαλειοθήκη
Προγράμματος

Μέθοδος Συνδυασμού
Χρωμάτων (CA-OSTESA)

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τυποποιημένη Μέθοδος
Αξιολόγησης
(S-OSTESA)

Εκπαιδευτικό/
υποστηρικτικό Υλικό

Οδηγός για γενικούς
διευθυντές, ιδιοκτήτες
ΜΜΕ, ιεραρχικούς
προϊσταμένους πως να
βελτιώσετε το οργανωτικό
κλίμα αλλάζοντας ηγετικό
μοντέλο

Εκπαιδεύοντας τους
Εκπαιδευτές, Διοργανωτές,
Εκδήλωση Συμβούλων

3.1. Εργαλείο Αξιολόγησης Οργανωτικού Κλίματος
Εργαλείο αξιολόγησης Οργανωτικού Κλίματος - εργαλείο OSTESA EU - στοχεύει να
υποστηρίξει τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ, τους διευθυντές και τους ιεραρχικούς
προϊσταμένους να αυξήσουν τα κίνητρα των εργαζομένων αντιμετωπίζοντας
αποτελεσματικά τις επιδόσεις τους
Ένα υγιές κλίμα αυξάνει την παρακίνηση των εργαζομένων, καταλύοντας
αποτελεσματικότερες επιδόσεις. Οι G.Litwin και R.Stringer έγραψαν για πρώτη
φορά την πρωτοποριακή τους έρευνα για το οργανωτικό κλίμα το 1968. Έδειξαν ότι
ορισμένα μοντέλα ηγεσίας παράγουν ένα θετικό και σταθερό οργανωτικό κλίμα που
επηρεάζει τα κίνητρα και την απόδοση. Το κλίμα μπορεί να γίνει αντιληπτό ως οι
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αντιλήψεις των ανθρώπων για το εταιρικό περιβάλλον: το τι αισθάνεται κάποιος
όταν εργάζεται σε ένα μέρος. Για να προκαλέσουν την παρακίνηση των
εργαζομένων και την αίσθηση της ιδιοκτησίας, οι διευθυντές πρέπει να
κατανοήσουν- και να εφαρμόσουν- ένα πλαίσιο, ανατροφοδότηση και κάποια
εργαλεία για να αποκομίσουν τα πλεονεκτήματα ενός θετικού οργανωτικού
κλίματος.
Το κλειδί για την επιτυχία αυτή είναι η ηγεσία που ενθαρρύνει ένα συνεργατικό,
συμβιωτικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Σε ένα θετικό οργανωτικό κλίμα,
οι εργαζόμενοι έχουν την αυτοπεποίθηση και τη σταθερότητα που χρειάζονται για
να εξυπηρετήσουν αποδοτικότερα τους πελάτες τους με πιο καινοτόμα προϊόντα.
Το θετικό οργανωτικό κλίμα δεν αποτελεί το στόχο από μόνο του. Αποτελεί βασικό
σύνδεσμο για την ικανότητα της εταιρίας να διατηρεί και να βελτιώνει την
απόδοση. Οι επιτυχημένοι ηγέτες αγωνίζονται για να προκαλέσουν μια αλυσιδωτή
αντίδραση η οποία βελτιώνει το κλίμα, αυξάνει την παρακίνηση και βελτιώνει την
απόδοση.
Το εργαλείο OSTESA EU είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για τη μέτρηση και τη
διάγνωση του οργανωτικού κλίματος μιας εταιρίας, ορίζοντας περιοχές που πρέπει
να βελτιωθούν. Πρόκειται για ένα εργαλείο δύο βημάτων που αποτελείται από δύο
μέρη (CA-OSTESA και S-OSTESA), τα οποία συνδυάζουν τη Μέθοδο Συνδυασμού
Χρωμάτων (CA-OSTESA) και την Τυποποιημένη Μέθοδο Αξιολόγησης (S-OSTESA).
Μετά
την
ολοκλήρωση
της
αξιολόγησης,
ο
υπεύθυνος
λήψης
αποφάσεων/παράγοντας διευκόλυνσης που δημιούργησε το διαγνωστικό θα έχει
πρόσβαση σε αυτοματοποιημένη αναφορά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Οι τελικοί χρήστες αυτού του εργαλείου είναι ιδιοκτήτες ΜΜΕ, διευθυντές,
ιεραρχικοί προϊστάμενοι και διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού.
3.1.1. Μέθοδος Συνδυασμού Χρωμάτων: CA-OSTESA

Τι είναι;
Η μέθοδος Color Association (Συνδυασμού Χρωμάτων), που αναπτύχθηκε από τον
M. Lüscher (1971), είναι μια συνδυασμένη τεχνική με προβολή που χρησιμοποιεί
βαθμονομημένες σειρές λέξεων («προφορικές ενότητες») και μια δοκιμή οκτώ
χρωμάτων. Αυτό το διαγνωστικό σύστημα βασίζεται στην αξιολόγηση της σημασίας
της προτίμησης και της απόρριψης ορισμένων χρωμάτων. Η βασική υπόθεση είναι η
επιχειρηματολογία ότι η προτίμηση χρώματος εξαρτάται κατά κάποιο τρόπο από
συγκεκριμένες μεταβλητές προσωπικότητας, καταστάσεις περιπτώσεων στον
οργανισμό καθώς και αντικειμενικά ενεργούς παράγοντες. Με άλλα λόγια, η βάση
είναι ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ των φυσιολογικών μηχανισμών και των δομών
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χρώματος, δηλαδή ένα συγκεκριμένο χρώμα σχετίζεται με συγκεκριμένες μορφές
και στερεότυπα συμπεριφορών ή ατομική εμπειρία.
Η μέθοδος CA (Συνδυασμού Χρωμάτων) μετρά όχι μόνο αυτό που οι άνθρωποι
σκέφτονται αλλά και αυτό που προτιμούν (ιεραρχία αξιών) και αν στην
πραγματικότητα θα εφάρμοζαν τη στάση τους στη συμπεριφορά τους (και αν ναι,
με πόση επιτυχία και σε ποιο χρονοδιάγραμμα). Οι αρχές της μεθόδου CA και η
επακόλουθη αξιολόγηση επιτρέπουν την ανάλυση εσωτερικών συμπεριφορών και
εμπειριών που δεν ελέγχονται και δεν επηρεάζονται ορθολογικά.
Πως δουλεύει;
Η μέθοδος CA είναι το πρώτο βήμα στην αξιολόγηση του οργανωτικού κλίματος στο
έργο OSTESA EU, καθώς αυτό το μέρος της αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αν ο εμπειρογνώμονας δεν είναι ακόμα σίγουρος ποιες διαστάσεις θα μπορούσαν
να είναι προβληματικές από την άποψη του οργανωτικού κλίματος. Το αποτέλεσμα
μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να επιλέξουν τις διαστάσεις για τις οποίες θα
χρησιμοποιήσουν το δεύτερο βήμα στη διαδικασία αξιολόγησης, το οποίο είναι η
Τυποποιημένη Μέθοδος Αξιολόγησης. Αν ο ειδικός γνωρίζει τις διαστάσεις που
χρειάζονται παρέμβαση, η μέθοδος CA μπορεί να παραλειφθεί. Έτσι, τα
αποτελέσματα της μεθόδου CA συγκεντρώνονται ως ένα σύντομο εργαλείο
προσανατολισμού που αποτελείται μόνο από 13 λέξεις με ερέθισμα - τις 11
οργανωτικές διαστάσεις (Επικοινωνία, Ανταμοιβή, Αναγνώριση, Συνοχή,
Υποστήριξη, Σαφήνεια, Εμπιστοσύνη, Ηγεσία, Αμεροληψία, Αποδοτικότητα,
Ευημερία υπαλλήλων) συν «Εγώ» και «Η Εταιρία Μου».
Υπάρχουν 8 διαφορετικά χρώματα, τα οποία είναι διαφορετικά στο εύρος των
μετρήσιμων μηκών κύματος. Ο αριθμητικός ορισμός του διατηρείται κατά τη
διάρκεια της δοκιμής, γεγονός που επιτρέπει την ευκολότερη καταγραφή
συγκεκριμένων απαντήσεων των αναλυθέντων ανθρώπων στη λέξη ερέθισμα.
Εκτός από την αξιολόγηση των δύο προτιμησιακών επιλογών και μιας στατιστικής
προτιμησιακής επιλογής, ο χρήστης ταιριάζει επίσης κάθε λέξη ερέθισμα με 3
χρώματα, αναγκάζοντας τον να επιλέξει σχετικά με σειρά (δεν είναι δυνατό να
επιλέξετε το ίδιο χρώμα περισσότερες από μία φορές με μία λέξη). Λόγω αυτού,
είναι δυνατόν να υπάρχουν 56 πιθανές παραλλαγές ανά λέξη (τριάδες χρώματος).
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Σχήμα 1: Αισθητήρας και πεδίο αντίληψης – επιλογή χρωμάτων

Η διάγνωση έχει 3 στάδια:
I.

II.

III.

Αρχική επιλογή χρωμάτων:
a. Κοιτάξτε τα χρώματα και αφήστε τα να επιδράσουν πάνω σας για
λίγο
b. Επιλέξτε τα οκτώ χρώματα με σειρά από το πιο ευχάριστο έως το
λιγότερο ευχάριστο
c. Μόλις εισάγετε την πλήρη επιλογή, συνεχίστε με την επιλογή
χρωμάτων για μεμονωμένες λέξεις
Επιλέξτε τρία χρώματα για να ταιριάζουν με τα μεμονωμένα λεκτικά
διεγερτικά:
a. Κοιτάξτε τα χρώματα και αφήστε τα να επιδράσουν πάνω σας για
λίγο
b. Διαβάστε τη λέξη φωναχτά και επαναλάβετε τη στο μυαλό σας
c. Ρίξτε μια ματιά στα χρώματα και επιλέξτε τρία από αυτά όσο το
δυνατόν γρηγορότερα και αμέσως πηγαίνετε στην επόμενη λέξη
Τελική επιλογή χρωμάτων:
a. Κοιτάξτε τα χρώματα και αφήστε τα να επιδράσουν πάνω σας για
λίγο
b. Επιλέξτε όλα τα οκτώ χρώματα με τη σειρά που δούλεψαν πάνω σας
τη δεδομένη στιγμή (δεν είναι ένα κρυφό τεστ μνήμης - η επιλογή
μπορεί να είναι αρκετά διαφορετική, παρόμοια ή ίδια)
c. Μόλις τελειώσετε, τερματίστε αμέσως το πρόγραμμα

Η όλη διαδικασία εφαρμογής διαρκεί μεταξύ 5 και 10 λεπτών
(συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης οδηγιών) ανάλογα με τον προσωπικό ρυθμό
και την έκταση του συνόλου λέξεων. Τα αποτελέσματα υποβάλλονται σε
επεξεργασία σε υπολογιστή και είναι διαθέσιμα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
δοκιμής.
Πως να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα;
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Τα τελικά αποτελέσματα – που παρουσιάζονται σε μια τελική αναφορά – έχουν δυο
μέρη:
I.

Το συνολικό κλίμα στην αξιολογημένη ομάδα σε σχέση με όλες τις 11
αξιολογημένες διαστάσεις. Εδώ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα με βάση
τους οργανωτικούς τύπους οργανωτικού κλίματος ως εξής (με σχετική
περιγραφή):

Σχήμα 2: Μέθοδος Συνδυασμού Χρωμάτων CA πιθανά πρώτα αποτελέσματα

Περιγραφή τύπων οργανωτικού κλίματος:
Πολύ Ενεργητικό: Το κλίμα στην ομάδα είναι ενεργητικό και χωρίς προβλήματα,
δέχονται εξίσου τις συγκεκριμένες συνθήκες και κανόνες. Η ομάδα ενεργεί και
επικοινωνεί γενικά με φιλικό τρόπο και είναι αυθόρμητα ενεργή. Ο βαθμός
επιρροής στην αποδοτικότητα της εργασίας: Υψηλός.
Υπό Όρους Ενεργητικότητα: Το κλίμα στην ομάδα είναι ενεργητικό και στις
περισσότερες περιπτώσεις χωρίς προβλήματα, παρότι τείνουν να επισημάνουν
μικρά ελαττώματα στις συνθήκες εργασίας και απαιτούν την αλλαγή τους, επειδή
πιστεύουν ότι θα συμβάλει στη συνολική βελτίωση. Ο βαθμός επιρροής για την
αποτελεσματικότητα της εργασίας: Καλός.
Ενεργητικότητα κατωτέρων: Το κλίμα στην ομάδα είναι ενεργό. Ωστόσο, τα μέλη της
συμμορφώνονται συχνά με συνθήκες εργασίας και στόχους που τους έχουν δοθεί,
οριστεί και κοινώς προωθηθεί, που έχουν θεσπίσει ή έχουν υιοθετήσει από τη
διοίκηση ή άλλη αρχή. Αυτό μπορεί να αποτρέψει αυθόρμητες προτάσεις
λειτουργικών αλλαγών. Ο βαθμός επιρροής στην αποδοτικότητα της εργασίας:
Καλή, ελαφρώς φθίνουσα.
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Απαιτητικό: Η ομάδα επικεντρώνεται σημαντικά στις υψίστης σημασίας καλές
συνθήκες εργασίας που απαιτούνται για καλή απόδοση στην εργασία. Ο βαθμός
επιρροής στην αποδοτικότητα της εργασίας: Μειώνεται, εφόσον η ομάδα
αφιερώνει μέρος της προσπάθειας της για να αντιμετωπίσει τις συνθήκες εργασίας.
Συγκρουσιακό: Η ομάδα εκδηλώνει αδιάκοπα τις δικές της επίμονες, νευρικές και
αμοιβαία αντιφατικές «αλήθειες» τόσο προς το εσωτερικό μεταξύ τους όσο και
προς τα έξω προς τους άλλους ανθρώπους. Ο βαθμός επιρροής στην αποδοτικότητα
της εργασίας: Μειώνεται, λόγω επαναλαμβανόμενων συγκρούσεων.
Νευρικό: Η επικοινωνία με την ομάδα πραγματοποιείται σε δυσμενές και εξαιρετικά
τεταμένο εργασιακό περιβάλλον που δημιουργήθηκε τόσο από εξωτερικά μέρη όσο
και από αρχές που επιβάλλουν χωρίς συμβιβασμό τη συμμόρφωση με όλους τους
κοινωνικούς κανόνες και τους κανόνες που έχουν σχέση με την αξιολόγηση και
απόδοση. Ο βαθμός επιρροής στην αποδοτικότητα της εργασίας: Ανησυχητικός,
εφόσον η προτεραιότητα της ομάδας είναι να ασχοληθεί με τη διαφωνία της
θεμελιώδους στάσης μεταξύ αυτών και της αρχής.
Αμυντική: Η ομάδα ενεργεί συνεχώς με ισχυρή αμυντική στάση και επομένως
εμποδίζει τις ομαδικές δραστηριότητες και επίσης την αποτελεσματικότητα της
απόδοσής τους. Ο βαθμός επιρροής στην αποτελεσματικότητα της εργασίας:
Ανησυχητικός, δεδομένου ότι η προτεραιότητα της ομάδας είναι να αντιμετωπίσει
ανεπαρκείς συνθήκες εργασίας.
Αντιπαραγωγική και αδρανής: Η ομάδα και το περιβάλλον της είναι αμοιβαία
αδρανείς και δεν μπορούν να απευθυνθούν θετικά ο ένας στον άλλο με κανέναν
τρόπο, καθώς τα συστήματα αξίας και οι προσανατολισμοί τους διαφέρουν εξ
ολοκλήρου. Η ομάδα επικεντρώνεται συνεχώς στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων,
το οποίο είναι εντελώς αναποτελεσματικό εκτός αν αποτελεί μέρος της δουλειάς
τους. Ο βαθμός επιρροής στην αποδοτικότητα της εργασίας: Αντιπαραγωγικός,
λόγω ασύγκριτων αξιών με τους στόχους.
II.

III.

Επεξήγηση της επιρροής κάθε μεμονωμένης διάστασης στο συνολικό
θετικό κλίμα της αξιολογούμενης ομάδας. Το μέρος αυτό βασίζεται σε
συσχετισμούς και όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία, τόσο μεγαλύτερος
είναι ο αντίκτυπος της διάστασης στο θετικό κλίμα.
Οι διαστάσεις που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα έχουν το μικρότερο
αντίκτυπο στο συνολικό θετικό κλίμα. Συνεπώς συνίσταται η επικέντρωση
στη βελτίωση των διαστάσεων με τη χαμηλότερη βαθμολογία (σχήμα 3).
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α

Σχήμα 3: Μέθοδος CA 2 αποτελέσματα (παράδειγμα)

3.1.2. Τυποποιημένη Μέθοδος Αξιολόγησης: Μέθοδος S-OSTESA

Τι είναι;
Η μέθοδος S-OSTESA χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του οργανωτικού κλίματος, το
οποίο ορίζεται ως ένα σύνολο μετρήσιμων ιδιοτήτων του εργασιακού
περιβάλλοντος που επηρεάζουν τις συλλογικές αντιλήψεις των ανθρώπων που
εργάζονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων και της συμπεριφοράς
τους.
Η μέθοδος S-OSTESA πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις των
επαγγελματικών

ψυχολογικών

εξετάσεων

καθώς

είναι

μια

αντικειμενική,

τυποποιημένη, ακριβής, αξιόπιστη και ομαλοποιημένη μέθοδος.
Πως λειτουργεί;
Το εργαλείο αποτελείται από 55 δηλώσεις και επιτρέπει τη διάγνωση των 11
διαστάσεων του οργανωτικού κλίματος: Επικοινωνία, Ανταμοιβή, Αναγνώριση,
Συνοχή, Υποστήριξη, Σαφήνεια, Εμπιστοσύνη, Ηγεσία, Αμεροληψία, Αποδοτικότητα
και Ευημερία των εργαζομένων. Υπάρχουν 5 δηλώσεις αξιολόγησης για κάθε
διάσταση.

Σελίδα | 17

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Στη διοικητική επιτροπή, ο διευθυντής μπορεί να επιλέξει ποιες διαστάσεις του
οργανωτικού κλίματος πρέπει να εκτιμηθούν (είτε σε μια εταιρία ως σύνολο είτε σε
ένα τμήμα). Το εργαλείο δημιουργεί έναν σύνδεσμο ο οποίος αργότερα
ανακατευθύνεται στους υπαλλήλους για να ζητήσει τη συμμετοχή τους στην
αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και ο διευθυντής δεν έχει πρόσβαση στις
μεμονωμένες αντιδράσεις των υπαλλήλων.
Ο χρήστης έχει την εντολή να απαντά με βάση την κλίμακα Likert, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η ανάλυση του βαθμού στον οποίο το άτομο συμφωνεί / διαφωνεί με κάθε
δήλωση. Αυτή είναι μια κλίμακα 6 σημείων, δηλαδή: 1. Ποτέ | 2. Σπάνια 3. Μερικές
φορές | 4. Συχνά | 5. Πολύ συχνά | 6. Πάντα
Πως να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα;
Το λογισμικό του υπολογιστή υπολογίζει τα αποτελέσματα για συγκεκριμένες
διαστάσεις βάσει των απαντήσεων των ερωτηθέντων/μελών της ομάδας και στη
συνέχεια δημιουργεί την έκθεση για το οργανωτικό κλίμα σε μια εταιρία/τμήμα. Το
εργαλείο (S-OSTESA) είναι εξοπλισμένο με γενικά Ευρωπαϊκά πρότυπα ανά
διάσταση και εθνικά πρότυπα ανά διάσταση με διαχωρισμό σε τρεις χώρες (Τσεχική
Δημοκρατία, Πολωνία και Πορτογαλία). Τα ποσοστά υπολογιζόμενων προτύπων
εκατοστημορίων επιτρέπουν την αξιολόγηση του οργανωτικού κλίματος στην
εταιρία σε τρεις κατηγορίες: χαμηλή, μεσαία και υψηλή.
Η παραγόμενη αναφορά αποτελείται από πολλά μέρη (όλα αυτά παρατίθενται ως
παράδειγμα πιο κάτω):
I.

Πληροφορίες για το γενικό οργανωτικό κλίμα (καθορισμένο με βάση τις απαντήσεις όλων
των εργαζομένων που συμμετέχουν στην αξιολόγηση):

II.

Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των συγκεκριμένων διαστάσεων
του οργανωτικού κλίματος που επιλέγει ο διευθυντής και αξιολογούνται από τους
υπαλλήλους:
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Σχήμα 4: Γενικά αποτελέσματα ανά διάσταση οργανωτικού κλίματος (παράδειγμα)

III.

Πληροφορίες σχετικά με το διαμοιρασμό των απαντήσεων που έδωσαν οι
ερωτώμενοι για κάθε θέμα που αξιολογεί τις επιλεγμένες διαστάσεις του
οργανωτικού κλίματος - δύο διαφορετικές μορφές:

Σχήμα 5: Αξιολόγηση ανά δήλωση για κάθε διάσταση οργανωτικού κλίματος (παράδειγμα)
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IV.

Συμβουλές για διευθυντές και εμπειρογνώμονες σχετικά με τον τρόπο

Σχήμα 6: Πληροφορίες συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για θέματα που αξιολογούν
μια συγκεκριμένη διάσταση (παράδειγμα)
ανάλυσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, τα πράγματα που πρέπει να
λάβουν υπόψη κατά την παροχή σχολίων στους υπαλλήλους και προτάσεις
για τη βελτίωση του οργανωτικού κλίματος σε μια εταιρία.

3.2. Εργαλειοθήκη Προγράμματος
Ο κύριος στόχος της εργαλειοθήκης του προγράμματος είναι η βελτίωση των
διαστάσεων του οργανωτικού κλίματος σε μια εταιρία μέσω της αναβάθμισης των
εγκάρσιων ικανοτήτων των διευθυντών (ιδιαίτερα της διάστασης της ηγεσίας), των
εργαζομένων και των μικτών ομάδων. Η ευελιξία και η αλληλεπίδραση θα
εξασφαλιστούν μέσω μιας προσέγγισης που βασίζεται στην παροχή τόσο
θεωρητικών όσο και πρακτικών εισηγήσεων, σύμφωνα με το μοντέλο 80:20 (80%
πρακτική/20% θεωρία).
Αυτή η προσέγγιση έχει επιλεγεί ως συνέπεια της πεποίθησης ότι οι σύγχρονοι
οργανισμοί είναι σίγουρο ότι θα προσδώσουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον σε
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική στο πεδίο,
αποκαλύπτοντας ευκαιρίες για δυναμικές με συναδέλφους και ομότιμους, οι οποίες
αναπαράγουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης εντός του οργανωτικού πλαισίου.
Η εργαλειοθήκη του προγράμματος αποτελείται από:
1) Εκπαιδευτικά προγράμματα ανά διάσταση οργανωτικού κλίματος
διαμορφωμένα σύμφωνα με το μοντέλο 80:20
2) Εκπαιδευτικό/υποστηρικτικό υλικό διαμορφωμένο σύμφωνα με το μοντέλο
80:20 για να παρέχουν εκπαίδευση για βελτίωση του οργανωτικού κλίματος.
Η εργαλειοθήκη του προγράμματος περιλαμβάνει ξεχωριστά τα εκπαιδευτικά
προγράμματα και υλικό για τους διευθυντές και τους υπαλλήλους, καθώς και
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εκπαιδευτικά προγράμματα επικεντρωμένα σε μικτές ομάδες. Ορισμένες
διαστάσεις έχουν στοχευθεί μόνο σε διευθυντές και σε μεικτές ομάδες, επειδή
έχουν θεωρηθεί σχετικές μόνο για αυτές τις δύο ομάδες στόχου.
Η μέση διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι 1 ημέρα και μισή,
αποτελούμενη από 3 συνεδριάσεις εργασίας που πραγματοποιούνται συνήθως
εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός. Η μεθοδολογία αποσκοπεί στην παροχή
μίας μικτής προσέγγισης, η οποία συνδυάζει την εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο
με την ψηφιακή και ατομική μάθηση. Η εκπαίδευση που βασίζεται στην τάξη, όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω, θα περιλαμβάνει δραστηριότητες και ασκήσεις μεταξύ των
οποίων ξεχωρίζουν η δυναμική των ομάδων, οι στρογγυλές τράπεζες και οι
επιχειρηματικές περιπτωσιολογικές μελέτες.


Εκπαιδευτικά προγράμματα
o Εκπαιδευτική προσέγγιση ανά διάσταση

Κάθε διάσταση οργανωτικού κλίματος περιλαμβάνει μια επισκόπηση των
θεωρητικών και πρακτικών υλικών που μπορούν να αξιοποιηθούν για μια
εκπαιδευτική συνεδρία αφιερωμένη στις επιλεγμένες διαστάσεις, ένα γενικό
πλαίσιο (χρήσιμο για την καλύτερη κατανόηση των στόχων), το περιεχόμενο και το
χρονοδιάγραμμα της προτεινόμενης εκπαίδευσης και μια επιλογή υλικών που
απαιτούνται για την αποτελεσματική παράδοση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Οι
θεωρητικές συνεισφορές έχουν συμπεριληφθεί χωρίς να παραβλέπονται οι
διαδραστικές και πρακτικές προσεγγίσεις, συνεπώς και η συμπερίληψη τεσσάρων
(4) δραστηριοτήτων, που επιλέγηκαν μεταξύ των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων
(OER), των εργαστηρίων και των επιχειρηματικών περιπτωσιολογικών μελετών, σε
συμμόρφωση με τη στρατηγική 80:20 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή 80%
πρακτική και 20% θεωρία.
o Εκπαιδευτική προσέγγιση ανά ομάδα στόχου
Το εκπαιδευτικό υλικό έχει επιλεγεί και συμπεριληφθεί για κάθε μία από τις ομάδες
στόχου (διευθυντές, υπαλλήλους και μικτές ομάδες) με την προϋπόθεση ότι καθένα
από αυτά παρουσιάζει ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις. Τόσο οι θεωρητικές όσο και
οι πρακτικές συνεδρίες προσαρμόστηκαν στο συγκεκριμένο προφίλ των
συμμετεχόντων για να διασφαλίσουν το υψηλότερο επίπεδο μιας αποτελεσματικής
εκπαίδευσης.


Μακρο-διαρθρώσεις για διευθυντές



Μακρο-διαρθρώσεις για υπαλλήλους



Μακρο-διαρθρώσεις για μικτές ομάδες
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Εκπαιδευτικό/υποστηρικτικό υλικό

Τι είδους εκπαιδευτικό υλικό βρίσκουμε;
Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα διαφέρει από μισή μέρα σε 1 ημέρα και μισή,
ανάλογα με την επιλεγμένη διάσταση, και θα στοχεύει σε κάθε συγκεκριμένη
ομάδα στόχου (διευθυντές, υπάλληλοι και μικτές ομάδες).
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει μια επιλογή από τις κύριες πηγές
βιβλιογραφίας που είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο θέμα και μια θεωρητική
επισκόπηση σχετικά με την επιλεγμένη διάσταση, περιλαμβανομένων:
o Ορισμός της διάστασης (ένας ορισμός που διασχίζει τις κύριες πηγές
λογοτεχνίας).
o Η ερμηνεία του σε οργανωτικό επίπεδο (υποστηρίζεται από τις κύριες
πηγές λογοτεχνίας).
o Διασυνδέσεις μεταξύ της διάστασης και του οργανωτικού κλίματος
(υποστηρίζονται από τις κύριες πηγές λογοτεχνίας).
Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει μια επιλογή από δραστηριότητες
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση μιας πιο συμπεριληπτικής
προσέγγισης της εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:
o Άνοιγμα εκπαιδευτικών πόρων (OER), όπως βίντεο στο διαδίκτυο.
o Εργαστήρια, ομαδική δυναμική, στρογγυλές τράπεζες, μεταξύ άλλων.
o Επιχειρηματικές περιπτωσιολογικές μελέτες, περιλαμβανομένων των
σημειώσεων διδασκαλίας για την παράδοσή τους (παρέχεται
συνημμένο).
Υπάρχει επίσης μια σειρά διαφανειών που αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει την
παράδοση της θεωρητικής συνεδρίας.

Πως και πότε να χρησιμοποιείτε το υποστηρικτικό υλικό
Το προαναφερθέν εκπαιδευτικό υλικό αποσκοπεί στην υποστήριξη της παροχής
προσωπικής και διαδικτυακής εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη διάσταση του
οργανωτικού κλίματος. Να γνωρίζετε ότι κάθε εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε για
να απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα στόχο και έτσι μπορεί να προκύψει η
ανάγκη για προσαρμογές. Αυτό τα υποστηρικτικό υλικό είναι χρήσιμα εργαλεία για
εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς που λειτουργούν τόσο σε εταιρικό όσο και σε
επαγγελματικό πλαίσιο.
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Η βελτίωση του οργανωτικού κλίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη
υπηρεσία που παρέχεται από εκπαιδευτές, εμπειρογνώμονες, επαγγελματίες
προσανατολισμού, φορείς παροχής εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι αυτό το
εκπαιδευτικό υλικό στοχεύει τις ΜΜΕ, μπορούν να εφαρμοστούν και σε
νεοσύστατες επιχειρήσεις και σε μικρούς και μεσαίου μεγέθους δημόσιους
οργανισμούς. Έχοντας πει αυτό, προσαρμόστε τη δυναμική των πρακτικών
ασκήσεων για το ακροατήριό σας και τον αριθμό των συμμετεχόντων.

3.2.1. Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές, Διοργανωτές, Συμβούλους

Όλοι οι επαγγελματίες που θα ασχοληθούν με τις διαδικασίες βελτίωσης του
οργανωτικού κλίματος στις ΜΜΕ πρέπει να συμμετάσχουν σε ειδική εκπαίδευση. Η
εκδήλωση κατάρτισης στοχεύει στην προετοιμασία εκπαιδευτών, διοργανωτών και
συμβούλων (που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2) για κάθε φάση της διαδικασίας
βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος μέσω θεωρητικών και πρακτικών συνεδριών.
Συνολικά, χρειάζονται περίπου 40 ώρες εκπαίδευσης για μια επιτυχημένη
μαθησιακή εμπειρία. Οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι:
1. Αναγνώριση εκπαιδευτών, διοργανωτών και συμβούλων και ανάπτυξη της
ανάλυσης των αναγκών εκπαίδευσης των εταιριών βασισμένη σε σενάρια.
2. Σχεδιασμός, παράδοση και αξιολόγηση από εκπαιδευτές, διοργανωτές και
συμβούλους των εκπαιδευτικών συνεδριών προσαρμοσμένες στις ανάγκες
των εταιρειών με βάση προσομοιώσεις.
3. Η πρακτική εφαρμογή εκπαιδευτικών, διοργανωτών και συμβούλων σε
καινοτόμα εργαλεία, προγράμματα και μεθόδους εκπαίδευσης που
αναπτύχθηκαν για το πρόγραμμα OSTESA EU σε επιχειρήσεις, π.χ. Εργαλείο
Αξιολόγησης Οργανωτικού Κλίματος, Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτικού
Προγράμματος, Οδηγός για ιδιοκτήτες και διευθυντές των ΜΜΕ.
Ως εκ τούτου, προτείνεται να διαιρεθούν οι 40 ώρες εκπαίδευσης ως εξής: α)
Υποστήριξη εκπαιδευτών, διοργανωτών και συμβούλων σε επιχειρήσεις κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος -8 ώρες. β) Η
διαδικασία και εργαλεία αξιολόγησης αναγκών - 8 ώρες? γ) Εφαρμογή του
προγράμματος και οι διαθέσιμοι πόροι - 16 ώρες. δ) Η διαδικασία επαναξιολόγησης
του κλίματος και τα εργαλεία - 8 ώρες. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις ενότητες
που σχετίζονται με κάθε φάση της διαδικασίας βελτίωσης του οργανωτικού
κλίματος που πρέπει να αντιμετωπιστεί στην εκπαίδευση:
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01

02

Trainers’
Support
(8 hours)

Αξιολόγηση
Αναγκών
(8 ώρες)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
11 σημαντικές διαστάσεις του οργανωτικού κλίματος (1 ώρα)
Η διαδικασία βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος (2 ώρες)
Οι διαφορετικοί ρόλοι στη διαδικασία βελτίωσης του
οργανωτικού κλίματος (3 ώρες)
Η αναμενόμενη υποστήριξη των εκπαιδευτών, διοργανωτών
και συμβούλων στη διαδικασία βελτίωσης του οργανωτικού
κλίματος (2 ώρες).














03

Εφαρμογή
Προγράμματος
(16 ώρες)






04

Επαναξιολόγη
ση Κλίματος
(8 ώρες)






ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Η διαδικασία της ανάλυσης των αναγκών της εταιρίας (1 ώρα)
Οι μέθοδοι αξιολόγησης του οργανωτικού κλίματος και
εργαλείο (2 ώρες)
Αναφορά αξιολόγησης αναγκών: πως να διαβάσετε τα
αποτελέσματα και να τα μεταφράσετε σε χρήσιμες γνώσεις (2
ώρες)
Από τη θεωρία στην πρακτική: ανάπτυξη αξιολόγησης αναγκών
των εταιριών βασισμένη στα σενάρια (3 ώρες).
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των εταιριών (4 ώρες)
Εξερευνώντας εργαλειοθήκες προγράμματος ανάλογα με την
ομάδα στόχου (4 ώρες)
Εξερευνώντας τον οδηγό για τους ιδιοκτήτες των εταιριών,
διευθυντές η διευθυντές ΑΔ (3 ώρες)
Από τη θεωρία στην πρακτική: ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για εταιρίες με βάσει τα σενάρια (3 ώρες)
Προσομοίωση: παρέχοντας μια προσωπική εκπαιδευτική
συνεδρία, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών δραστηριοτήτων
(2 ώρες).
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Η διαδικασία επαναξιολόγησης του κλίματος (1 ώρα)
Συγκρίνοντας και αναλύοντας αναφορές αξιολόγησης (2 ώρες)
Μετρώντας τον αντίκτυπο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
(2 ώρες)
Από τη θεωρία στην πρακτική: συγκρίνοντας αποτελέσματα
αξιολόγησης και μεταφράζοντας τα σε χρήσιμες γνώσεις (3
ώρες).

Η εκπαίδευση για τους εκπαιδευτές, τους διοργανωτές και τους συμβούλους θα
ακολουθήσει το μοντέλο διδασκαλίας 80:20, στο οποίο το 20% της εκπαίδευσης
αποτελείται από εκθετικό περιεχόμενο (θεωρία) και το 80% της εκπαίδευσης θα
έχει πρακτικές δραστηριότητες. Η ατζέντα πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τους
εκπαιδευτές, τους διοργανωτές και τη διαθεσιμότητα των συμβούλων, δηλαδή 40
ώρες συμπιεσμένες σε μία εβδομάδα ή χωρισμένες σε αρκετές εβδομάδες. Η
εκπαίδευση είναι δομημένη για να παραδοθεί είτε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή
μετά τις ώρες εργασίας.

Σελίδα | 24

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
3.2.2. Οδηγός για τους γενικούς διευθυντές, τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, τους
ιεραρχικούς προϊσταμένους για τον τρόπο βελτίωσης του οργανωτικού
κλίματος αλλάζοντας το ηγετικό μοντέλο

Ο Οδηγός για Γενικούς Διευθυντές, Ιδιοκτήτες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
ιεραρχικούς Διευθυντές σχετικά με τον τρόπο Βελτίωσης του Οργανωτικού Κλίματος
με την Αλλαγή του Μοντέλου Ηγεσίας περιγράφει τον τρόπο βελτίωσης του
οργανωτικού κλίματος, αλλάζοντας το μοντέλο ηγεσίας μέσα σε έναν οργανισμό.
Ο Οδηγός περιλαμβάνει μια βήμα-προς-βήμα διαδικασία για τον τρόπο επίτευξης
της βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος μέσω της ανάπτυξης ενός ηγετικού
μοντέλου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο από υπαλλήλους, διευθυντές
Ανθρώπινου Δυναμικού και εμπειρογνώμονες στην καθημερινή τους εργασία.
Αυτός είναι ένας οδηγός που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να διερευνηθεί
μεμονωμένα. Μετά από κάθε κεφάλαιο, υπάρχει μια ενότητα σημειώσεων, όπου οι
εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να προβληματιστούν και να λάβουν όλες τις
απαραίτητες σημειώσεις. Ο οδηγός περιλαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο:
1. Το οργανωτικό κλίμα, οι επιπτώσεις του στις επιχειρηματικές επιδόσεις και
οι διαστάσεις του.
2. Συμβουλές για τους ιδιοκτήτες/διευθυντές και τους υπαλλήλους/διευθυντές
σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της αντίληψης κάθε στοιχείου του
οργανωτικού κλίματος.
3. Τα μοντέλα ηγεσίας, ο αντίκτυπός τους στο οργανωτικό κλίμα και τα
βήματα για την αλλαγή/βελτίωση του.
4. Η οργανωτική δομή και η σύνδεσή της με το οργανωτικό κλίμα.
5. Σχέση μεταξύ ανθρώπινου δυναμικού και οργανωτικού κλίματος.
6. Περιπτωσιολογικές μελέτες και ασκήσεις για την ανάπτυξη ενός ηγετικού
μοντέλου φιλικού προς το οργανωτικό κλίμα. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες
και οι ασκήσεις είναι υλικό αυτό-διδασκαλίας που στοχεύει στον ατομικό
προβληματισμό. Αυτό καθιστά το υλικό και τον οδηγό πολύ αποτελεσματικό
και ευέλικτο, καθώς η αυτό-διδασκαλία δεν περιορίζεται ούτε σε τοποθεσία
ούτε σε χρονικό περιθώριο. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να
συμμετέχουν στην αυτό-εκπαίδευση με το δικό τους ρυθμό και χρόνο.
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4. ΣΕΝΑΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
ΣΤΟΧΟΣ

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει τα διαθέσιμα σενάρια για την καθοδήγηση των εμπειρογνωμόνων σε
ολόκληρη τη φάση υλοποίησης του σχεδίου δράσης, ανάλογα με την ομάδα στόχου (Ιδιοκτήτες/
Διευθυντές, Υπάλληλοι ή Μικτές Ομάδες).

ΧΑΡΤΗΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ
Διαδικασία

Διαγνωστικό

Σχεδιασμός Σχεδίου
Δράσης

Σενάριο 1:
Ιδιοκτήτες Διευθυντές

Σενάρια

Σενάριο 2:
Υπαλλήλοι

Εφαρμογή

Αξιολόγηση &
Πιστοποίηση

Επαναξιολόγηση

Σενάριο 3:
Μικτές Ομάδες

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει τα τρία πιθανά σενάρια που ο υπεύθυνος για τη λήψη
αποφάσεων, με την υποστήριξη του εμπειρογνώμονα, θα έχει στη διάθεσή του
ανάλογα με την ομάδα στόχου που θέλουν να παρέμβει:




Σενάριο 1: Για Ιδιοκτήτες/Διευθυντές
Σενάριο 2: Για Υπαλλήλους
Σενάριο 3: Για Μικτές Ομάδες

Σε κάθε σενάριο παρέχεται ένας διαρθρωμένος οδικός χάρτης παρέμβασης ανά
διάσταση οργανωτικού κλίματος, ο οποίος αντιμετωπίζει τις διάφορες φάσεις της
διαδικασίας παρέμβασης και τα εγγενή βασικά σημεία και υλικό/εργαλεία/πόρους.
Η βάση των σεναρίων είναι:
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ΣΕΝΑΡΙΟ
(βάσει ομάδας στόχου)
Διαγνωστικό

Εργαλείο
Αξιολόγησης
OSTESA

Σχεδιασμός Πλάνου
Δράσης
Μαθησιακά
αποτελέσματα
Παιδαγωγική
Προσέγγιση

Εφαρμογή
Εργαλειοθήκη
Προγράμματος:
Περιεχόμενο,
Δραστηριότητες,
Εργαλεία & Πόροι

Αξιολόγηση &
Πιστοποίηση
Αξιολόγηση
Εκπαίδευσης
Διαστάσεις Αξιολόγησης

Επαναξιολόγηση

Εργαλείο
Αξιολόγησης
OSTESA

Πιστοποιητικά

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαγνωστικής ανάλυσης (μέσω του εργαλείου
αξιολόγησης του έργου OSTESA ), ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων/παράγοντας
διευκόλυνσης, με την υποστήριξη του εμπειρογνώμονα, θα σχεδιάσει ένα σχέδιο
δράσης σύμφωνα με την ομάδα στόχου που χρειάζεται παρέμβαση και τις
διαστάσεις οργανωτικού κλίματος που χρειάζονται βελτιώσεις. Είναι δυνατή η
ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της παιδαγωγικής προσέγγισης ανά
διάσταση και ανά ομάδα στόχου.
Όσον αφορά τη φάση υλοποίησης, στα σενάρια συνοψίζεται το περιεχόμενο και οι
διάφορες δραστηριότητες, εργαλεία και πόροι που είναι διαθέσιμοι στην
εργαλειοθήκη του προγράμματος (επίσης ανά διάσταση και ανά ομάδα στόχου).

Τέλος, υποδεικνύεται επίσης η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης, καθώς
και η αναφορά ότι πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση χρησιμοποιώντας για άλλη μια
φορά το εργαλείο αξιολόγησης OSTESA. Μέσα από αυτό, είναι δυνατή η σύγκριση
των αρχικών και των τελικών αποτελεσμάτων και να γίνει μια ακριβέστερη
αξιολόγηση της οργανωτικής προόδου που σημειώθηκε.
Τα τρία σενάρια παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.6 – 7.8, αντίστοιχα:
Διευθυντές,
Υπάλληλοι
και
Μικτές
Ομάδες.
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5. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ

Αυτό το μέρος του πακέτου Εκπαίδευσε τους Εκπαιδευτές προτίθεται να καθοδηγήσει
εμπειρογνώμονες σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης και αξιολόγησης και τα εργαλεία που
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την Εκδήλωση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Διοργανωτών,
Συμβούλων για την προετοιμασία άλλων για να εργαστούν με τα αποτελέσματα του έργου ή
μετά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης σε εταιρίες. Επίσης, γίνεται αναφορά στη φάση
επαναξιολόγησης που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν τις
επιπτώσεις της εκπαίδευσης στο οργανωτικό τους κλίμα.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
Αξιολόγηση

Για τους ειδικούς: Εκπαίδευση των
εκπαιδευτών, διαμεσολαβητών,
συμβούλων

Αντίδραση / ικανοποίηση

Πιστοποίηση

Για εταιρείες

Επίδραση (Επαναξιολόγηση)

Μάθηση

Η διαδικασία εκτίμησης και αξιολόγησης υπάρχει τόσο για τους εμπειρογνώμονες όσο
και για τις εταιρίες: (1) για τους εμπειρογνώμονες, όσον αφορά την Εκδήλωση
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Διοργανωτών, Συμβούλων και 2) για τις επιχειρήσεις, ως μια
στιγμή επανεξέτασης που μπορεί να συσχετιστεί με ένα νέο διαγνωστικό που επιτρέπει
να προσδιοριστούν τα κέρδη της εφαρμοσμένης παρέμβασης.
BRIEF
DESCRIPTION
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5.1. Αξιολόγηση για ειδικούς
Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης για τους ειδικούς αφορά την εκδήλωση Εκπαίδευσης
των εκπαιδευτών, Διοργανωτών, Συμβούλων (υπό-κεφάλαιο 3.2.1). Ο στόχος είναι να
αξιολογηθεί η αντίδραση/ικανοποίησή τους απέναντι στο γεγονός, καθώς και τα
μαθησιακά αποτελέσματά τους μέσα από μια ξεχωριστή στιγμή συνεδρίας
προσομοίωσης.
Διαστάσεις αξιολόγησης και εγγενή εργαλεία αξιολόγησης:
1. Αντίδραση/ικανοποίηση

Ο στόχος της ανάλυσης αυτής της διάστασης είναι για να απαντηθεί η ερώτηση «Τι
σκέφτηκαν και αισθάνθηκαν οι εκπαιδευτές για το εκπαιδευτικό γεγονός;». Αυτό
περιλαμβάνει την αξιολόγηση του περιεχομένου, του εκπαιδευτικού υλικού που
χρησιμοποιήθηκε και των προϊόντων του έργου - Εργαλείο Αξιολόγησης OSTESA και
Εργαλειοθήκη Προγράμματος.
Τα σχόλια των συμμετεχόντων συλλέγονται και αναλύονται προκειμένου να βελτιωθεί
(εάν είναι απαραίτητο) το περιεχόμενο αυτών των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, του
διδακτικού υλικού και να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτές στην παροχή εκπαίδευσης σε
εμπειρογνώμονες.
Προκειμένου να αξιολογηθεί αυτή η διάσταση, αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία
αξιολόγησης:






Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης για το Εργαλείο Αξιολόγησης του
Οργανωτικού κλίματος: ένα σύνολο 6 (έξι) ερωτήσεων που χωρίζονται
μεταξύ της κλίμακας Likert και ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης. Αυτό το
ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ικανοποίησης σχετικά με το
εργαλείο αξιολόγησης του έργου OSTESA . Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Εκδήλωσης Εκπαιδεύοντας τους
Εκπαιδευτές, διοργανωτές, Συμβούλους: Για να εκτιμηθεί η αντίδραση
των εκπαιδευτών σχετικά με την εκδήλωση εκπαίδευσης, υπάρχει διαθέσιμη
λίστα ελέγχου αξιολόγησης (με σύνολο 13 ερωτήσεις ναι ή όχι) και άλλες 8
ερωτήσεις (μεταξύ της κλίμακας Likert , ερωτήσεις ναι η όχι και ανοιχτής
απάντησης). Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2.
Ερωτηματολόγιο
Αξιολόγησης
για
την
Εργαλειοθήκη
του
Προγράμματος: με συνολικά 10 (δέκα) ερωτήσεις μεταξύ της κλίμακας
Likert και ανοιχτής απάντησης. Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.3.
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2. Μάθηση

Ο στόχος της ανάλυσης αυτής της διάστασης είναι να απαντηθεί το ερώτημα: «Η
εκπαίδευση παρήγαγε αύξηση της γνώσης του οργανωτικού κλίματος και των
διαστάσεών του και της ικανότητας να κατανοεί πώς να παρεμβαίνει μέσα σε έναν
οργανισμό;». Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση του αντίκτυπου του οργανωτικού
κλίματος στην παρακίνηση και την ικανοποίηση των υπαλλήλων, αλλά και την αύξηση
της ικανότητας για αξιολόγηση του οργανωτικού κλίματος και εφαρμογή παρεμβάσεων
που εστιάζονται στη βελτίωση των διαστάσεων του οργανωτικού κλίματος σε μια
επιχείρηση.
Για να αξιολογηθεί αυτή η διάσταση, στο τέλος της Εκδήλωσης της Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών, Διοργανωτών, Συμβούλων θα πραγματοποιηθεί μία στιγμή ατομικής
συνεδρίας προσομοίωσης, στην οποία οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να σχεδιάσουν
και να εφαρμόσουν μια παρέμβαση της εταιρίας, που να επικεντρώνεται στη βελτίωση
των διαστάσεων του οργανωτικού κλίματος σε μια παρουσίαση φανταστικής εταιρίας.
5.2. Αξιολόγηση για Εταιρίες
Παρόλο που οι εταιρίες δεν θα πρέπει να περάσουν από μια επίσημη διαδικασία
αξιολόγησης μετά την παρέμβαση του οργανωτικού κλίματος για να λάβουν
πιστοποιητικό, θα υπάρξει εκτίμηση των επιπτώσεων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
εκτίμηση των οργανωτικών αλλαγών που επήλθαν μετά την παρέμβαση της εκπαίδευσης
του έργου OSTESA .
Διάσταση αξιολόγησης και εγγενές εργαλείο αξιολόγησης:
Αντίκτυπος
Σκοπός της ανάλυσης αυτής της διάστασης είναι να απαντήσουμε στην ερώτηση «Τα
αποτελέσματα της κατάρτισης παρήγαγαν οργανωτικές αλλαγές;» Αυτή η αξιολόγηση
προσπαθεί να εξετάσει τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων/οργανωτικές αλλαγές που
προέκυψαν λόγω της εκπαίδευσης.
Αυτή η διάσταση αξιολόγησης πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας ως αναφορά μια μετάαξιολόγηση (επαναξιολόγηση). Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μετά από τρεις μήνες,
επαναλαμβάνοντας την αρχική διάγνωση μέσω του Εργαλείου Αξιολόγησης
Οργανωτικού Κλίματος του έργου OSTESA . Με την αξιολόγηση αυτή, ο οργανισμός θα
είναι σε θέση να συγκρίνει τα αρχικά αποτελέσματα με τα νέα και να ελέγξει εάν το
οργανωτικό κλίμα βελτιώθηκε από τότε.
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6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ

Το έκτο κεφάλαιο σκοπεύει να παράσχει τη βάση και τα πρότυπα πιστοποίησης των εταιριών
που συμμετείχαν στη διαδικασία βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος, καθώς και την
πιστοποίηση εκπαιδευτών, διοργανωτών και συμβούλων που συμμετείχαν στην εκδήλωση
κατάρτισης βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
Αξιολόγηση

Πιστοποίηση

Για εκπαιδευτές, διοργανωτές
και συμβούλους

AIM

Επαναξιολόγηση

Για εταιρείες

Κριτήρια

Κριτήρια

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Το βήμα πιστοποίησης έχει στόχο να δηλώσει, επίσημα, ότι τα άτομα (εκπαιδευτές,
διοργανωτές και σύμβουλοι) και οργανισμοί κατάφεραν με επιτυχία να πετύχουν τα
αναμενόμενα αποτελέσματα κάτω από το αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

6.1. Πιστοποίηση για εκπαιδευτές, διοργανωτές και συμβούλους
Η πιστοποίηση των εκπαιδευτών, των διοργανωτών και των συμβούλων έχει ως στόχο να
δηλώσει ότι αυτοί οι επαγγελματίες έχουν παρακολουθήσει 40 ώρες κατάρτισης σχετικά
με τη διαδικασία βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος και ότι έχουν πιστοποιηθεί για
συνεργασία με εταιρίες σε ό, τι αφορά αυτό το θέμα.
Κριτήρια για πιστοποίηση
Η πιστοποίηση θα περιλαμβάνει την ανάλυση τριών διαστάσεων: (1) το ποσοστό
συμμετοχής, (2) την ενεργό συμμετοχή και δέσμευση καθ' όλη τη διάρκεια της
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κατάρτισης και (3) την απόδοση στις πρακτικές δραστηριότητες με βάση τα σενάρια και
την προσομοίωση. Η πρώτη διάσταση θα στηριχθεί στο ποσοστό παρουσίασης των
εκπαιδευτών, των διοργανωτών και των συμβούλων στην εκπαίδευση που θα τους
προετοιμάσει για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στη βελτίωση του οργανωτικού τους
κλίματος, συγκρίνοντας τις ενότητες που θα έχουν παρακολουθήσει με τις συνολικές
αναμενόμενες ενότητες. Η δεύτερη διάσταση θα αξιολογηθεί βάσει της αντίληψης του
εκπαιδευτή για ενεργό συμμετοχή και δέσμευση σε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από
τους εκπαιδευόμενους (εκπαιδευτές, διοργανωτές και συμβούλους που παρακολουθούν
την εκπαίδευση) μέσω μιας κλίμακας αξιολόγησης συμμετοχής και δέσμευσης, όπως
προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:

Κλίμακα αξιολόγησης συμμετοχής και εμπλοκής
1(25%)

2 (50%)

3(75%)

4 (100%)

Ο
εκπαιδευόμενος
ποτέ δεν συμμετέχει
στο
πρόγραμμα
εκπαίδευσης
προσφέροντας ιδέες
και
θέτοντας
ερωτήσεις.

Ο
εκπαιδευόμενος
σπάνια
συμβάλλει
στο
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
προσφέροντας ιδέες
και
θέτοντας
ερωτήσεις.

Ο
εκπαιδευόμενος
συμβάλλει
στο
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
προσφέροντας ιδέες
και
θέτοντας
ερωτήσεις.

Ο
εκπαιδευόμενος
συμβάλλει
προληπτικά
στο
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
προσφέροντας ιδέες
και
θέτοντας
ερωτήσεις.

Το ποσοστό καθεμιάς από τις τρεις διαστάσεις για την τελική αξιολόγηση των
εκπαιδευτών, των διοργανωτών και συμβούλων είναι ως εξής:




Ποσοστό παρακολούθησης: 10%
Ενεργή συμμετοχή: 20%
Απόδοση στις πρακτικές δραστηριότητες: 70%

Οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος θα λάβουν στη
συνέχεια πιστοποιητικό σε περίπτωση που πάρουν βαθμολογία πάνω από το 50% στην
αξιολόγηση της κατάρτισης.
Πρότυπο πιστοποίησης
Το πιστοποιητικό θα είναι βάσει ενός προτύπου που παρουσιάστηκε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
7.4.
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6.2 Πιστοποίηση για Εταιρίες
Η πιστοποίηση των εταιριών σκοπεύει να δηλώσει ότι έχουν συμμετάσχει σε μια
διαδικασία βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος του έργου OSTESA με συγκεκριμένες
διαστάσεις του οργανωτικού κλίματος.
Κριτήρια για πιστοποίηση
Όλες οι εταιρίες που συμμετέχουν στη διαδικασία βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος
θα λάβουν πιστοποιητικό για κάθε μία από τις διαστάσεις του οργανωτικού κλίματος,
στην οποία έχουν εμπλακεί σκοπίμως σε μια διαδικασία βελτίωσης.
Για παράδειγμα: εάν διαγνωσθεί ότι μια συγκεκριμένη εταιρία πρέπει να βελτιώσει τις
διαστάσεις της συνοχής και της επικοινωνίας του οργανωτικού κλίματος και εάν
σχεδιαστεί και τους παραδοθεί ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τότε αυτή
η εταιρία θα πρέπει να λάβει δύο πιστοποιητικά: ένα που δηλώνει ότι συμμετείχε στην
διάσταση βελτίωσης του οργανωτικού κλίματος της συνοχής και ένα άλλο πιστοποιητικό
που να δηλώνει ότι η εταιρία συμμετείχε στη διάσταση βελτίωσης του οργανωτικού
κλίματος της επικοινωνίας.
Η δέσμευση των εταιριών θεωρείται ότι οι εταιρείες εγγράφονται στη φάση αξιολόγησης
των αναγκών (αν και αυτή η φάση δεν είναι υποχρεωτική επειδή ορισμένες επιχειρήσεις
διαθέτουν ήδη εσωτερικά εργαλεία/διαδικασίες για την εκτίμηση των αναγκών τους) και
σχεδιάζοντας και συμμετέχοντας σε ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ανάλογα με τις ανάγκες των εταιριών (υποχρεωτική φάση για πιστοποίηση).
Μόλις ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, οι εκπαιδευτές, οι διοργανωτές ή
οι σύμβουλοι που παρέχουν υποστήριξη σε εταιρίες πρέπει να παραδώσουν τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά στον υπεύθυνο της διαδικασίας βελτίωσης του οργανωτικού
κλίματος μέσα στην εταιρία. Οι εκπαιδευτές, οι διοργανωτές και οι σύμβουλοι πρέπει να
είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες που να μπορούν να υπογράψουν και να
σφραγίσουν αυτά τα πιστοποιητικά ή να εκπροσωπήσουν μια πιστοποιημένη οντότητα
εκπαίδευσης/κέντρο.
Πρότυπο πιστοποίησης
Το πιστοποιητικό θα είναι βάσει ενός προτύπου που παρουσιάστηκε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
7.5.
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
7.1. Για εμπειρογνώμονες – Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης για το Εργαλείο
Αξιολόγησης Οργανωτικού Κλίματος
ΟΔΗΓΙΕΣ
A. Σε κάθε ερώτηση, παρακαλώ κυκλώστε την αντίδραση σας σε κάθε θέμα. Αξιολογήστε
τις πτυχές του εργαλείου σε κλίμακα 1 έως 5:
1 - Η χαμηλότερη, μη ικανοποιητική εντύπωση
3 – Μια ικανοποιητική εντύπωση
5 – Η ψηλότερη, πολύ καλή εντύπωση

1) Λαμβάνοντας υπόψη το Εργαλείο Αξιολόγησης Οργανωτικού Κλίματος στο σύνολό
του, πώς θα αξιολογούσατε την εμπειρία;
1

2

3

4

5

2) Πώς θα αξιολογήσατε το Εργαλείο Αξιολόγησης Οργανωτικού Κλίματος:
2.1) όσον αφορά τη μορφή και τη διάταξη του;
1

2

3

4

5

3

4

5

2.2) όσον αφορά στο περιεχόμενο του;
1

2

2.3) όσον αφορά τη μεθοδολογία και κύρια χαρακτηριστικά του (Μέθοδος
Συνδυασμού Χρωμάτων & Τυποποιημένης Μεθόδου Αξιολόγησης);
1

2

3

4

5

3

4

5

2.4) όσον αφορά στη χρησιμότητα του;
1

2

Σελίδα | 34

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

2.5) από άποψη γραφικών (interface);
1

2

3

4

5

B. Παρακαλώ απαντήστε στις ακόλουθες ανοικτές ερωτήσεις.
1) Θεωρείτε ότι το εργαλείο και η πλατφόρμα του είναι εύκολα στη χρήση και διανομή
στους τελικούς χρήστες;

2) Θεωρείτε ότι ο Οδηγός χρήσης του Εργαλείου είναι πλήρης και επαρκής; Πιστεύετε ότι
υπάρχει κάτι που πρέπει να βελτιωθεί ή να προστεθεί στη δομή του οδηγού;

3) Τι είναι το περισσότερο και λιγότερο πολύτιμο σχετικά με τη μεθοδολογία του
οργανωτικού εργαλείου αξιολόγησης;

4) Έχετε άλλα σχόλια σχετικά με το οργανωτικό εργαλείο αξιολόγησης;
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7.2. Για εμπειρογνώμονες – Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Εκδήλωσης
Εκπαιδεύοντας τους Εκπαιδευτές, Διοργανωτές, Συμβούλους
A. Απαντήστε στην ακόλουθη λίστα (ναι/όχι).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τα βήματα χωρίζονται σε εύκολες και επαρκείς οδηγίες.
Το περιεχόμενο στοχεύει στο επίπεδο εμπειρίας των εκπαιδευομένων
και είναι καλά οργανωμένο.
Το περιεχόμενο αυτής της εκπαίδευσης βελτιώνει τις ικανότητες για
οργανωτική επιτυχία.
Οι δραστηριότητες ενσωματώνονται στη σειρά μαθημάτων για να
βοηθήσουν στη μεταφορά δεξιοτήτων.
Το 1/3 του χρόνου δαπανάται για την παρουσίαση περιεχομένου /
θεωρητικής προσέγγισης.
Τα 2/3 του χρόνου δαπανώνται για την εφαρμογή (δηλαδή την
πρακτική) του περιεχομένου και της ανατροφοδότησης.
Το υλικό και οι ασκήσεις του μαθήματος είναι σχεδιασμένα ως
εργασιακά βοηθήματα.
Οι ασκήσεις προσομοιώνουν τις εργασίες που περιγράφονται στις
ενότητες.
Δαπανάται επαρκής χρόνος για καθήκοντα που είναι δύσκολα στην
εκμάθηση.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει επικυρωθεί από τεχνικούς
εμπειρογνώμονες και τελικούς χρήστες.
Οι εκπαιδευτές/παρουσιαστές είναι ικανοί για τη διευκόλυνση της
εκπαίδευσης.
Η διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης είναι επαρκής για την ενίσχυση της
μαθησιακής εμπειρίας.
Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής εκδήλωσης έχει αξιολογηθεί.

B. Παρακαλώ σημειώστε με ένα X την αντίδραση σας στα θέματα. Αξιολογήστε τις
πτυχές της εκπαίδευσης σε μια κλίμακα από 1 έως 5:
1 – Πολύ δυσαρεστημένος | 2 - Δυσαρεστημένος | 3– Αδιάφορος | 4 – Ικανοποιημένος |
5 – Πολύ Ικανοποιημένος
1) Λαμβάνοντας υπόψη την Εκδήλωση Εκπαίδευσης στο σύνολό της, πώς θα
αξιολογούσατε την εμπειρία;
1

2

3

4

5
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2) Πόσο ικανοποιημένοι ήσασταν με τα παρακάτω;
1

2

3

4

5

Εκπαιδευτικό υλικό
Διδακτικές μέθοδοι
Σχεδιασμός και στόχοι του
εργαστηρίου
Δραστηριότητες της εκπαίδευσης
Ποιότητα των εμπειρογνωμόνων
Αποτελέσματα της εκπαίδευσης
Ευκολία εγγραφής
Χώρος εκπαίδευσης

Γ) Παρακαλώ απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις.
1) Για ποιους λόγους λάβατε μέρος σε αυτή την εκπαίδευση;

2) Ήταν καλά οργανωμένη η εκπαίδευση και ο/οι εκπαιδευτής/ές που παρέδωσαν το
εργαστήριο αρκετά ικανοί;

3) Πιστεύετε ότι αυτή η εκπαίδευση θα σας δώσει επαρκείς πληροφορίες και γνώσεις
για να εργαστείτε με τα αποτελέσματα του έργου;
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4) Υπάρχει κάτι που πιστεύετε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η να προστεθεί στην
μεθοδολογία της Εκπαίδευσης;

5) Θα συστήνατε αυτήν την εκπαίδευση σε άλλους;
 Ναι

 Όχι

6) Έχετε οποιαδήποτε άλλα σχόλια σχετικά με την Εκπαίδευση;
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7.3. Για εμπειρογνώμονες – Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης για την
Εργαλειοθήκη του Προγράμματος
ΟΔΗΓΙΕΣ
A. Παρακαλείστε να κυκλώσετε την αντίδραση σας στα θέματα. Βαθμολογήστε πτυχές
της Εργαλειοθήκης του Προγράμματος σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 5:
1 – Η χαμηλότερη, απογοητευτική εντύπωση
3 – Μια ικανοποιητική εντύπωση
5 – Η ψηλότερη, πολύ καλή εντύπωση

1) Λαμβάνοντας υπόψη το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο σύνολο του, πως θα
βαθμολογούσατε την εμπειρία;
1

2

3

4

5

2) Λαμβάνοντας υπόψη το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο σύνολο του, πως θα το
βαθμολογούσατε όσον αφορά στο περιεχόμενο του;
1

2

3

4

5

3) Λαμβάνοντας υπόψη το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο σύνολο του, πως θα το
βαθμολογούσατε όσον αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας;
1

2

3

4

5

4) Λαμβάνοντας υπόψη το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο σύνολο του, πως θα το
βαθμολογούσατε όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό;
1

2

3

4

5

B) Παρακαλείστε να βαθμολογήσετε κάθε ενότητα από το 1 (ανεπαρκής) μέχρι το 5
(πολύ καλή) σχετικά με τις προτεινόμενες πτυχές.
Σαφήνεια
των
πληροφοριών

Πληρότητα των
πληροφοριών

Χρησιμότητα
των
πληροφοριών

Χρησιμότητα
των
πρακτικών
ασκήσεων

Συνολική
Βαθμολογία

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

Γ) Παρακαλώ απαντήστε στις ακόλουθες ανοικτές ερωτήσεις.
1) Θεωρείτε την προσέγγιση ανά διάσταση και ομάδα στόχου της Εργαλειοθήκης του
Προγράμματος αποτελεσματική; Παρέχει στους τελικούς χρήστες όλες τις αναγκαίες
γνώσεις για την εργασία τους η μελλοντική τους δραστηριότητα;

2) Υπάρχει οτιδήποτε που πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθεί η να προστεθεί στα
εκπαιδευτικά προγράμματα;

3) Ποιες είναι οι πτυχές που βρήκατε λιγότερο χρήσιμες σχετικά με τις εκπαιδευτικές
ενότητες;
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4) Ποιες είναι οι πτυχές που βρήκατε πιο χρήσιμες σχετικά με τις εκπαιδευτικές
ενότητες;

5) Έχετε οποιαδήποτε άλλα σχόλια σχετικά με τις εκπαιδευτικές ενότητες;

7.4. Πρότυπο πιστοποιητικού για Εμπειρογνώμονες
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7.5. Πρότυπο Πιστοποιητικού για Εταιρίες
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7.6.

Σενάριο 1 – Ιδιοκτήτες/Διευθυντές
Σενάριο 1
Ιδιοκτήτες/Διευθυντές

Διαγνωστικό

Σχεδιασμός Πλάνου Δράσης

Εφαρμογή

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Επαναξιολόγηση

Ομάδα Στόχου

Εργαλειοθήκη Προγράμματος
(Περιεχόμενα,
Δραστηριότητες, Εργαλεία &
Πόροι)

Πιστοποιητικά Αξιολόγησης
της Εκπαίδευσης

Εργαλείο Αξιολόγησης

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εργαλείο Αξιολόγησης

Παιδαγωγική Προσέγγιση

Οδηγός
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

1. Επικοινωνία

 Καλύτερη κατανόηση των
στρατηγικών
επικοινωνίας ως βασικός
παράγοντας
για
τη
βελτίωση
του
οργανωτικού κλίματος.
 Αντίληψη των πιθανών
επικοινωνιακών

Περιεχόμενα:
– Ορισμός της επικοινωνίας
– Είδη
οργανωτικής
επικοινωνίας
– Η ελεύθερη ανταλλαγή
επικοινωνίας μέσα στον
οργανισμό
– Ατομικό
επίπεδο
επικοινωνίας

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
εγγενή Εργαλεία:
– Επίδραση:
(1) Επαναξιολόγηση μέσω του
Εργαλείου
Οργανωτικής
Αξιολόγησης
του
έργου
OSTESA
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1. Επικοινωνία
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μοντέλων που μπορούν
– Η
σχέση
μεταξύ
να
υιοθετηθούν
επικοινωνίας και ενός
παραγωγικά μέσα στα
θετικού
οργανωτικού
οργανωτικά όρια.
κλίματος
 Επίδραση
των Δραστηριότητες:
διαφορετικών
– Επικοινωνιακές
επικοινωνιακών
προκλήσεις
σε
ένα
στρατηγικών
στο
παγκοσμιοποιημένο
οργανωτικό κλίμα.
κόσμο
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
– Επικοινωνία, οργανισμός
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ
και πολυπλοκότητα
(80% για πρακτικές
– Εργαστήριο.
«Τυφλοί
δραστηριότητες και 20%
σχεδιαστές»
αφιερωμένο
στη
– Περιπτωσιολογική
θεωρητική προσέγγιση)
Μελέτη «Findus Italia»:
– Πορεία 3 συνεδριών
επικοινωνία
στις
(προσέγγιση βασισμένη
δραστηριότητες Σ&Ε
στην τάξη) διάρκειας η Εργαλεία & Πόροι:
κάθε μια μισής μέρας σε Σειρά
διαφανειών
ένα διάστημα 1 μηνός.
(παρουσίαση Power Point)
παρέχοντας
περιεχόμενα/θεωρία,
δραστηριότητες

και
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περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

2. Ανταμοιβή

 Κατανοώντας την έννοια
της παρακίνησης
 Συνειδητοποιώντας
διασυνδέσεις
μεταξύ
παρακίνησης
και
απόδοσης
 Κατανοώντας ότι ένα
άτομο έχει τις ανάγκες
του που πρέπει να
ικανοποιηθούν με μια
συγκεκριμένη σειρά
 Συνειδητοποίηση
βασικών
σημείων
διαχείρισης
των
αμοιβών
 Κατανόηση
της
στρατηγικής
των
αμοιβών
 Αναθεώρηση
του

Περιεχόμενα:
–
–
–
–
–

Παρακίνηση
Ιεράρχηση αναγκών του
Maslow
Θεωρία του Herzberg
Σύστημα αμοιβών στις
εταιρίες
Η αμοιβές της εταιρίας
μας

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
εγγενή Εργαλεία:
– Επίδραση:
(1) Επαναξιολόγηση μέσω του
Εργαλείου
Οργανωτικής
Αξιολόγησης
του
έργου
OSTESA

Δραστηριότητες:

2. Ανταμοιβή

a) Παρακίνηση
b) Αμοιβή
c) Το σύστημα αμοιβών
της εταιρίας μας
d) Περιπτωσιολογική
Μελέτη
Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(Παρουσίαση Power Point)
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συστήματος
αμοιβών που
παρέχει
της δικής σας εταιρίας περιεχόμενα/θεωρία,
και βρείτε τρόπους δραστηριότητες
και
βελτίωσης του.
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες
Παιδαγωγική Προσέγγιση
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ
(80% για πρακτικές
δραστηριότητες και 20%
αφιερωμένο
στη
θεωρητική προσέγγιση)
– Εκπαίδευση με ταξική
προσέγγιση, αναμένεται
να διαρκέσει 1 μέρα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

3. Αναγνώριση

 Ικανότητα
παροχής
αποτελεσματικής
ανατροφοδότησης
 Να
έχετε
κάποια
εργαλεία για παροχή
ανατροφοδότησης
 Να γνωρίζετε πως να
παρέχετε
εποικοδομητική κριτική

Περιεχόμενα:
–
–
–
–

–

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
Ανατροφοδότηση
και εγγενή Εργαλεία:
κριτική
– Επίδραση:
Η μέθοδος ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ (1) Επαναξιολόγηση μέσω του
και ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Εργαλείου
Οργανωτικής
Εποικοδομητική κριτική Αξιολόγησης
Αρχές
του
αποτελεσματικού
επαίνου
Θετική φιλοφρόνηση
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3. Αναγνώριση
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 Να έχετε επίγνωση των
– Αναθεωρήσεις επίδοσης
αρχών της παροχής
– Πως να αυξήσετε την
αποτελεσματικού
αυτό-εκτίμηση κάποιου
επαίνου
Δραστηριότητες:
 Να είστε ικανοί να
και
εκτελείτε αξιολογήσεις a) Ανατροφοδότηση
κριτική
ως
τρόπος
b) Αρχές
του
αποτελεσματικού
αποτελεσματικού
μοντέλου διεύθυνσης
επαίνου
 Να έχετε κάποιο σχέδιο
c) Αναθεωρήσεις
δράσης για αύξηση της
απόδοσης
αυτό-εκτίμησης.
d) Πως να αυξήσετε την
Παιδαγωγική Προσέγγιση
αυτό-εκτίμηση
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ Εργαλεία & Πόροι:
(80% για πρακτικές Σειρά
διαφανειών
δραστηριότητες και 20% (Παρουσίαση Power Point)
αφιερωμένο
στην παρέχοντας
θεωρητική προσέγγιση) περιεχόμενο/θεωρία,
– Πορεία 3 συνεδριών δραστηριότητες
και
(ταξική
προσέγγιση) περιπτωσιολογικές
μελέτες
διάρκειας στο σύνολο για εκπαιδευτικές συνεδρίες
μιας μέρας και μισής.
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Μαθησιακά Αποτελέσματα:

4. Συνοχή

 Δημιουργήστε θετικές
σχέσεις εργασίας μεταξύ
όλων των εργαζομένων,
ανεξάρτητα από την
ιεραρχική δομή της
εταιρίας τους
 Δημιουργήστε
στρατηγικές ώστε να
υποστηρίξετε
τους
υπαλλήλους τους να
συνειδητοποιήσουν τη
λειτουργία τους και τι
αναμένεται από αυτούς
 Παρέχετε
υποστήριξη
στην ομάδα καθ' όλη τη
διάρκεια
των
καθηκόντων τους και
καθοδηγήστε τους σε
καταστάσεις που είναι
αβέβαιες
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ

Περιεχόμενο:
–

–

–

–

–

–

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
Εισαγωγή: ορισμός της εγγενή Εργαλεία:
Συνοχής, η σημασία της
– Επίδραση:
στο
σύγχρονο (1) Επαναξιολόγηση μέσω του
εργασιακό περιβάλλον. Εργαλείου
Οργανωτικής
Βασικοί οδηγοί για την Αξιολόγησης
του
έργου
επίτευξη της ομαδικής OSTESA
συνοχής.
Επιπλέον
ορθές
πρακτικές που μπορούν
να προωθήσουν τη
συνοχή.
Τα 5 στάδια της
συνεκτικής ανάπτυξης
ομάδας
Συνοχή: η επίδραση της
στο οργανωτικό κλίμα
μιας ΜΜΕ.
Κατανόηση της συνοχής
από την άποψη ενός
διευθυντή και πως να
προωθήσετε
την
ομαδική συνοχή στον
οργανισμό.
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4. Συνοχή
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(80% για πρακτικές Δραστηριότητες:
δραστηριότητες και 20%
α) Βίντεο – Ομαδική
για
θεωρητική
Συνοχή
προσέγγιση)
β)
Δραστηριότητα
– Πορεία 2 συνεδριών
οικοδόμησης
ομάδας:
(ταξική προσέγγιση) με
Μοιραστείτε κάτι θετικό!
συνολική διάρκεια 5,5
γ)
Δραστηριότητα
ωρών και η οποία
ώθησης/έλξης (επίλυση
μπορεί να λάβει χώρα
συγκρούσεων)
στη διάρκεια ενός μήνα.
δ)
Περιπτωσιολογική
Μελέτη – Η Ομαδική
εργασία εκτοξεύεται: η
Περίπτωση της General
Electric
Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(Παρουσίαση Power Point)
παρέχοντας
περιεχόμενα/θεωρία,
δραστηριότητες
και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες
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Μαθησιακά Αποτελέσματα:

5. Υποστήριξη

 Κατανοήστε το βαθμό
στον
οποίο
οι
συμπεριφορές
υποστήριξης/επίρριψης
ευθυνών επηρεάζουν τη
δραστηριότητα
του
οργανισμού.
 Δυνατότητα
οικοδόμησης
και
ώθησης της υποστήριξης
(και
μείωσης
των
παιχνιδιών
επίρριψης
ευθυνών)
στον
οργανισμό τους.
 Ενισχύστε την αίσθηση
της
συλλογικής
προσπάθειας.
 Μεταφέρετε την ιδέα ότι
οι εργαζόμενοι πρέπει
να έχουν την ελευθερία
να μαθαίνουν από τα
λάθη τους.
 Αναπτύξτε ένα ανοικτό

Περιεχόμενα:

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
– Κάθετη
Υποστήριξη: εγγενή Εργαλεία:
Αντιλαμβανόμενη
– Επίδραση:
οργανωτική υποστήριξη
(1) Επαναξιολόγηση μέσω του
– Οριζόντια
Υποστήριξη: Εργαλείου
Οργανωτικής
υποστήριξη
μεταξύ Αξιολόγησης
του
έργου
ομότιμων
στο
χώρο OSTESA
εργασίας

Δραστηριότητες:
α) Είστε από αυτούς που
επιρρίπτουν ευθύνες;
Στρογγυλή τραπέζη
β) Κατασκευή γέφυρας –
Ομαδική Δυναμική
γ) Ομαδικοί στοχασμοί
δ)
Περιπτωσιολογική
Μελέτη: Ο ΜΚΟ «Υγιείς
Οικογένειες» βελτιώνει
το εργασιακό του κλίμα
Εργαλεία & Πόροι
Σειρά
διαφανειών
(Παρουσίαση Power Point)
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κλίμα
αμοιβαία παρέχοντας
χορηγούμενης
περιεχόμενο/θεωρία,
υποστήριξης.
δραστηριότητες
και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
για εκπαιδευτικές συνεδρίες
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ
(80% για πρακτικές
δραστηριότητες και 20%
για
θεωρητική
προσέγγιση) ·
– Πορεία 2 συνεδριών
(μισή μέρα η κάθε μία)
για μια μέγιστη περίοδο
ενός μήνα.
– Μικτή
μάθηση
με
υλικό/δραστηριότητες
σε προσωπικό επίπεδο
και διαδικτυακά.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

6. Σαφήνεια

 Καλύτερη
κατανόηση
της σαφήνειας των
στόχων ως διάσταση του
οργανωτικού κλίματος.
 Καθορισμός

Περιεχόμενο:
–

–

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
Εισαγωγή: Ορισμός του εγγενή Εργαλεία:
οργανωτικού κλίματος και
– Επίδραση:
σημασία της σαφήνειας (1) Επαναξιολόγηση μέσω του
για το οργανωτικό κλίμα. Εργαλείου
Οργανωτικής
Αποστολή, όραμα και Αξιολόγησης
του
έργου

Σελίδα | 52

6. Σαφήνεια

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ













οργανωτικών στόχων.
αξίες του οργανισμού:
OSTESA
Καθορισμός
σαφών – Σαφήνεια
στον
προσδοκιών και στόχων
καθορισμό
των
για τους εργαζομένους.
οργανωτικών στόχων
Αποτελεσματικός
– Καθορισμός στόχων για
ορισμός
οργανωτικών
τους υπαλλήλους:
στόχων.
– Κανόνες
σαφούς
Αποτελεσματική
ανάθεσης
καθηκόντων
επικοινωνία
των
στους υπαλλήλους και
προσδοκιών και των
επικοινωνίας
των
οργανωτικών
στόχων
προσδοκιών σχετικά με
στους υπαλλήλους.
τους
στόχους
του
Αποτελεσματική
οργανισμού
ανάθεση
καθηκόντων Δραστηριότητες:
στους υπαλλήλους.
Η συνειδητοποίηση της a) Ηγεσία και σαφήνεια
σημασίας
και
της b) Αποστολή, αξίες και
όραμα του οργανισμού
σαφήνειας των στόχων
ως
διάσταση
του c) Πρώτα από όλα: Σαφείς
στόχοι
οργανωτικού κλίματος.
είστε
έξυπνοι
Ενίσχυση
της d) Να
(SMART)
προσέγγισης
της
e) Περιπτωσιολογική
διοίκησης
για
την
Μελέτη: Εντελώς μόνος
καθιέρωση
σαφών
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προσδοκιών και στόχων
σας
για τους υπαλλήλους.
Εργαλεία & Πόροι
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
Σειρά
διαφανειών
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ (Παρουσίαση Power Point)
(80% για πρακτικές παρέχοντας
δραστηριότητες και 20% περιεχόμενο/θεωρία,
και
αφιερωμένο
στη δραστηριότητες
μελέτες
θεωρητική προσέγγιση) περιπτωσιολογικές
– Μικτή μάθηση: 6 ώρες για εκπαιδευτικές συνεδρίες
μάθησης πρόσωπο με
πρόσωπο
(ταξική
προσέγγιση) + 2 ώρες
διαδικτυακής/ατομικής
μάθησης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

7. Εμπιστοσύνη

Περιεχόμενο:

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
– Εμπιστοσύνη μέσα στους εγγενή Εργαλεία:
οργανισμούς
– Επίδραση:
– Εμπιστοσύνη
μεταξύ (1) Επαναξιολόγηση μέσω του
ομότιμων
και Εργαλείου
Οργανωτικής
συναδέλφων
Αξιολόγησης
του
έργου

 Κατανοήστε το εύρος
στο
οποίο
η
εμπιστοσύνη επηρεάζει
τη δραστηριότητα του
οργανισμού τους.
 Να Οικοδομήσετε και να Δραστηριότητες:
ενισχύσετε
την

OSTESA
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εμπιστοσύνη (και να
μειώστε τη δυσπιστία)
στον οργανισμό τους.
Παιδαγωγική
Προσέγγιση:

α)Πώς να οικοδομήσετε
εμπιστοσύνη
στον
οργανισμό
σας
Στρογγυλή τραπέζη
β) Το δίλημμα του
φυλακισμένου
γ) Εταιρία με θετική
στάση–
Ομαδική
Δυναμική
δ)
Η
οικοδόμηση
δυσπιστίας
των
εργαζομένων:
περιπτωσιολογική μελέτη
της HP από το 1995-2010

– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ
(80% για πρακτικές
δραστηριότητες και 20%
αφιερωμένο
στη
θεωρητική προσέγγιση)
– Πορεία 2 συνεδριών
(μισή μέρα η κάθε μία)
για μια μέγιστη περίοδο
ενός μήνα.
– Μικτή
μάθηση
με
Εργαλεία & Πόροι
υλικό/δραστηριότητες
διαφανειών
πρόσωπο με πρόσωπο Σειρά
(Παρουσίαση Power Point)
και διαδικτυακά.
παρέχοντας
περιεχόμενα/θεωρία,
δραστηριότητες
και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες
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Μαθησιακά Αποτελέσματα:

8. Ηγεσία

Περιεχόμενα:

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
Εισαγωγή:
καθορισμός εγγενή Εργαλεία:
των δεξιοτήτων ηγεσίας
– Επίδραση:
και η σημασία τους στο (1) Επαναξιολόγηση μέσω του
σύγχρονο
εργασιακό Εργαλείου
Οργανωτικής
περιβάλλον.
Αξιολόγησης
του
έργου
Ηγετικά Μοντέλα και OSTESA
θεωρίες αποτελεσματικής
ηγεσίας.
Ο
ρόλος
του
Ηγέτη/Διευθυντή
ως
παράγοντας
επιρροής,
υπεύθυνος διαχείρισης
των συγκρούσεων και
διαπραγματευτής.
Η σχέση μεταξύ ηγεσίας
και
ενός
θετικού
οργανωτικού κλίματος.

 Κατανοήστε πως να
–
ελέγξετε την ανάλυση
προβλημάτων και λήψη
αποφάσεων.
 Συνειδητοποιήστε πώς
να
επικοινωνείτε
–
αποτελεσματικά με τους
υπαλλήλους, πώς να
αναπτύξετε / ενισχύσετε
–
τις ικανότητες ακρόασης
τους και πώς να
αναγνωρίσετε
την
ομαδική επιτυχία.
 Κατανοήστε
πώς
η
ηγεσία
έχει
θετικό
–
αντίκτυπο
στο
οργανωτικό κλίμα και
την παραγωγικότητα.
Δραστηριότητες:
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
α) Βίντεο - Μάθετε πώς να
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ
(80% για πρακτικές
δραστηριότητες και 20%

διαχειριστείτε
τους
ανθρώπους και να είστε
καλύτεροι ηγέτες

Σελίδα | 56

8. Ηγεσία

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

–

αφιερωμένο
στη
β)Ερωτηματολόγιο
θεωρητική προσέγγιση)
Μοντέλων Ηγεσίας
Πορεία 2 συνεδριών
γ)Διάγραμμα
(ταξική προσέγγιση) με
Γνωρισμάτων Ηγεσίας
ένα σύνολο 7 ωρών και
δ) Το Ηθικό Δίλημμα
το οποίο μπορεί να
ε)Περιπτωσιολογική
λάβει
χώρα
στο Μελέτη - Αναλαμβάνοντας
διάστημα ενός μηνός.
την πρόκληση της Pepsi: Η
περίπτωση του Indra Nooyi
Εργαλεία & Πόροι

9. Αμεροληψία

Σειρά
διαφανειών
(Παρουσίαση Power Point)
παρέχοντας
περιεχόμενα/θεωρία,
δραστηριότητες
και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες
Μαθησιακά Αποτελέσματα: Περιεχόμενο:
Διαστάσεις Αξιολόγησης και
 Κατανόηση
της – Η
αμεροληψία
ως εγγενή Εργαλεία:
σπουδαιότητας
της
διάσταση
του
– Επίδραση:
αμεροληψίας
ως
οργανωτικού κλίματος.
(1) Επαναξιολόγηση μέσω του
διάστασης
του – Αμεροληψία
στα Εργαλείου
Οργανωτικής
οργανωτικού κλίματος.
καθήκοντα
του Αξιολόγησης
του
έργου
 Κανόνες δίκαιης λήψης
διευθυντικού
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αποφάσεων.
προσωπικού /εργοδοτών. OSTESA
Δίκαιη
λήψη
– Διάγνωση του μοντέλου
αποφάσεων
στον
αποφάσεων.
οργανισμό.
– Έννοιες της διαδικασίας
Δυνατότητα ανάλυσης
λήψης αποφάσεων.
μιας κατάστασης και
– Συμμετοχή
του
επιλογή της κατάλληλης
εργαζομένου
στη
λύσης.
διαδικασία
λήψης
Δυνατότητα εφαρμογής
αποφάσεων.
διαφορετικών
– Λάθη
στη
λήψη
διαδικασιών
λήψης
αποφάσεων.
αποφάσεων
και
– Συναίσθημα και δίκαιη
στρατηγικών
λήψη αποφάσεων.
σχεδιασμού.
– Κοινοποίηση
των
Ικανότητα επικοινωνίας
αποφάσεων
στους
των αποφάσεων στους
υπαλλήλους.
εργαζομένους.
Δραστηριότητες:
Η συνειδητοποίηση της
α) Αμεροληψία στην
σημασίας
της
εταιρία μας
αμεροληψίας
ως
β) Δοκιμή: Το δικό μου
διάστασης
του
μοντέλο
λήψης
οργανωτικού κλίματος.
αποφάσεων
Ενίσχυση
της
γ)
Τεχνικές
λήψης
προσέγγισης διαχείρισης
αποφάσεων
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για την προώθηση της
αίσθησης
της
αμεροληψίας
μεταξύ
των εργαζομένων στη
διαδικασία
λήψης
αποφάσεων.
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ
(80% για πρακτικές
δραστηριότητες και 20%
αφιερωμένο
στη
θεωρητική προσέγγιση)
– 8 ώρες διδασκαλίας,
κατά τη διάρκεια μιας
ημέρας: 6 ώρες ταξικής
προσέγγισης (συνεδρίες
πρόσωπο με πρόσωπο)
και
2
ώρες
διαδικτυακής/αυτόδιδασκαλίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
10. Αποδοτικότητα

 Δημιουργία μιας λίστας
με τα κίνητρα ενός

δ)
Ομαδική
έναντι
ατομικής
λήψης
αποφάσεων
ε)
Περιπτωσιολογική
Μελέτη: Έτσι πρέπει να
είναι
Εργαλεία & Πόροι

Σειρά
διαφανειών
(Παρουσίαση Power Point)
παρέχοντας
περιεχόμενα/θεωρία,
δραστηριότητες
και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες

Περιεχόμενα:
– Παρακίνηση
– Εμπόδια στην απόδοση

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
εγγενή Εργαλεία:
10. Αποδοτικότητα
– Επίδραση:
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ατόμου ως το κλειδί για
την παραγωγικότητα.
Συμβουλές
για
το
χειρισμό του άγχους
Επίγνωση
των
πλεονεκτημάτων
και
αδυναμιών σας και πώς
να τα χρησιμοποιήσετε
σε
καθημερινές
συνθήκες εργασίας.
Ικανότητα
ορισμού
στόχων
και
προτεραιοτήτων
αποτελεσματικά
Δυνατότητα χρήσης των
αρχών της διαχείρισης
του
χρόνου
στη
διαχείριση του χρόνου
του ατόμου.
Να έχετε ένα λεπτομερές
προσωπικό σχέδιο +
βήματα δράσης για
προσωπική ανάπτυξη.

Παιδαγωγική
Προσέγγιση:

και άγχος
– Αυτό-διαχείριση
– Διαχείριση του χρόνου
– Χάρτης
προσωπικής
ανάπτυξης.

(1) Επαναξιολόγηση μέσω του
Εργαλείου
Οργανωτικής
Αξιολόγησης
του
έργου
OSTESA

Δραστηριότητες:
α)
Παρακίνηση
επιτυχημένοι άνθρωποι
που γνωρίζω
β) Τι με παρακινεί;
γ) Εμπόδια στην απόδοση
και άγχος
δ) Αυτό-διαχείριση.
ε) Διαχείριση χρόνου.
στ) Χάρτης προσωπικής
ανάπτυξης
Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(Παρουσίαση Power Point)
παρέχοντας
περιεχόμενα/θεωρία,
δραστηριότητες
και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
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– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ για εκπαιδευτικές συνεδρίες
(80% για πρακτικές
δραστηριότητες και 20%
αφιερωμένο
στη
θεωρητική προσέγγιση)
– Η συνολική πορεία του
εκπαιδευτικού
προγράμματος
αναμένεται να είναι 1
μέρα
και
μισή,
παραδομένη με μια
ταξική προσέγγιση
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

11. Ευημερία
υπαλλήλων

– Παροχή πρακτικών και
λειτουργικών
περιεχομένων
και
θεωριών σχετικά με το
νόημα και την εξέλιξη
των
πολιτικών
οργανωτικής ευημερίας,
με ιδιαίτερη έμφαση
στην υπέρβαση των
παραδοσιακών
προτύπων
ευημερίας
λόγω
των
νέων

Περιεχόμενα:
– Ορισμός της οργανωτικής
ευημερίας όπως ορίζεται
στην ανάγνωση
– Πολιτικές
εργασιακής
ευημερίας
στις
βιομηχανικές κοινωνίες:
μια ευέλικτη αντίληψη.
– Οι κυριότερες προκλήσεις
που επηρεάζουν επί του
παρόντος την εξέλιξη της
ευημερίας:
από
τη
δημόσια στην εταιρική

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
εγγενή Εργαλεία:
– Επίδραση:
(1) Επαναξιολόγηση μέσω του
Εργαλείου
Οργανωτικής 11. Ευημερία
Αξιολόγησης
του
έργου υπαλλήλων
OSTESA

Σελίδα | 61

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

προκλήσεων όπως η
ευημερία
αύξηση του δημόσιου – Η αντίληψη του άγχους
χρέους
ως ζωτικής σημασίας
– Προσφορά ενός ευρέου
διάστασης στον ορισμό
φάσματος θεωριών και
των πολιτικών κοινωνικής
περιπτωσιολογικών
πρόνοιας.
μελετών επισημαίνοντας – Μέσα κατάρτισης και
τη βαθιά σχέση που
εργαλεία με στόχο τη
υπάρχει ανάμεσα στις
βελτίωση της ευημερίας
κατάλληλες
πολιτικές
στο χώρο εργασίας.
ευημερίας
και
ένα Δραστηριότητες:
α)
Καπιταλισμός
θετικό οργανωτικό κλίμα
πρόνοιας,
κράτος
που έχει ως αποτέλεσμα
και
καλύτερες
πρόνοιας
και
οι
επιχειρηματικές
μελλοντικές τάσεις
ευκαιρίες.
β)
Περιπτωσιολογική
– Παροχή επιτόπιων και
Μελέτη «Findus Italia»:
τονωτικών
Πώς εξισορροπούνται οι
μεθοδολογιών για τη
προτεραιότητες
των
βελτίωση της πρόνοιας
και της ευημερίας στο
επιχειρήσεων και της
χώρο εργασίας.
ευημερίας
γ) Αυτό-αξιολόγηση των
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
συνθηκών ευημερίας στο
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ
χώρο εργασίας
(80% για πρακτικές
δ)Καλλιτεχνικό
δραστηριότητες και 20%
Εργαστήριο
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αφιερωμένο
στη
θεωρητική προσέγγιση)
– Πορεία 3 συνεδριών
(ταξικής προσέγγισης),
μισής μέρας η κάθε μια
(1 μέρα και μισή στο
σύνολο), σε μια περίοδο
ενός μηνός

Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
παρέχοντας
περιεχόμενα/θεωρία,
δραστηριότητες
και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες
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7.7.

Σενάριο 2 - Υπάλληλοι
ΣΕΝΑΡΙΟ 2
Υπάλληλοι

Διάγνωση

Σχεδιασμός Πλάνου Δράσης

Εφαρμογή

Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Επαναξιολόγηση

Ομάδα Στόχου

Εργαλειοθήκη Προγράμματος
(Περιεχόμενα,
Δραστηριότητες, Εργαλεία &
Πόροι)

Πιστοποιητικά Αξιολόγησης
της Εκπαίδευσης

Εργαλείο Αξιολόγησης

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εργαλείο Αξιολόγησης

Παιδαγωγική Προσέγγιση

Οδηγός
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

1. Επικοινωνία

Περιεχόμενα:

– Ορισμός της επικοινωνίας
 Καλύτερη
κατανόηση
οργανωτικής
των
στρατηγικών – Τύποι
επικοινωνίας
επικοινωνίας
ως
– Ατομικό
επίπεδο
βασικού παράγοντα για
επικοινωνίας
τη
βελτίωση
του
σχέση
μεταξύ
οργανωτικού κλίματος, – Η
επικοινωνίας και θετικού
τόσο σε κάθετο όσο και
οργανωτικού κλίματος
σε οριζόντιο επίπεδο.
 Κατανόηση των πιθανών Δραστηριότητες:
μοντέλων επικοινωνίας α) Επικοινωνιακές προκλήσεις

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
εγγενή Εργαλεία:
– Επίδραση:
(1) Επαναξιολόγηση μέσω του
Εργαλείου
Οργανωτικής
1. Επικοινωνία
Αξιολόγησης
του
έργου
OSTESA EU
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που
μπορούν
να
υιοθετηθούν
παραγωγικά για την
καλύτερη διαχείριση της
σχέσης
με
τα
εκτελεστικά επίπεδα του
οργανισμού
και
τις
σχέσεις
μεταξύ
ομότιμων
 Μάθηση για το πώς να
αξιοποιούνται
οι
στρατηγικές
επικοινωνίας για τη
βελτίωση
της
προσωπικής
και
επαγγελματικής
ευημερίας στο χώρο
εργασίας
 Κατανόηση
των
διαφορετικών μοντέλων
επικοινωνίας,
των
επιπτώσεών τους και της
ενδεχόμενης υιοθέτησής
τους σε διαφορετικά

σε έναν παγκοσμιοποιημένο
κόσμο
β) Επικοινωνία, οργάνωση και
πολυπλοκότητα
γ)
Εργαστήριο.
«Τυφλοί
σχεδιαστές»
δ) Περιπτωσιολογική μελέτη
«Findus Italia»: επικοινωνία
σε
επιχειρήσεις
συγχωνεύσεων και εξαγορών
Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
παρέχοντας
περιεχόμενα/θεωρία,
δραστηριότητες
και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες
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πλαίσια
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
–

–

Μοντέλο 80:20 της ΕΕ
(80% για πρακτικές
δραστηριότητες και
20% αφιερωμένο στη
θεωρητική
προσέγγιση)
Πορεία 3 συνεδριών
(ταξικής προσέγγισης)
διάρκειας η κάθε μια
μισής μέρας σε μια
περίοδο ενός μηνός

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

2. Ανταμοιβή

 Κατανοώντας
την
έννοια
της
παρακίνησης
 Συνειδητοποίηση των
σχέσεων
μεταξύ
κινήτρων
και
απόδοσης.
 Κατανόηση ότι ένα
άτομο έχει τις ανάγκες

Περιεχόμενα:
– Παρακίνηση
– Ιεράρχηση αναγκών του
Maslow
– Θεωρία του Herzberg
– Αμοιβές
– Σύστημα αμοιβών στις
εταιρίες
– Οι αμοιβές της εταιρίας
μας

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
εγγενή Εργαλεία:
– Επίδραση:
(1) Επαναξιολόγηση μέσω του
Εργαλείου
Οργανωτικής 2. Ανταμοιβή
Αξιολόγησης
του
έργου
OSTESA EU
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του που πρέπει να
ικανοποιούνται με μια
συγκεκριμένη σειρά.
 Συνειδητοποίηση των
βασικών σημείων της
διαχείρισης
των
αμοιβών.
 Κατανόηση
της
στρατηγικής
των
αμοιβών.
 Αναθεωρήστε
το
σύστημα αμοιβών της
δικής σας εταιρίας και
βρείτε
πιθανούς
τρόπους
βελτίωσης
του.
Παιδαγωγική
Προσέγγιση:

–

–

Δραστηριότητες:
a) Παρακίνηση
b) Αμοιβές
c) Σύστημα αμοιβών της
εταιρίας μας
d) Περιπτωσιολογική
μελέτη
Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
παρέχοντας
περιεχόμενα/θεωρία,
δραστηριότητες
και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες

Μοντέλο 80:20 της ΕΕ
(80% για πρακτικές
δραστηριότητες και
20% αφιερωμένο στη
θεωρητική
προσέγγιση)
Πορεία 3 συνεδριών
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(ταξικής προσέγγισης)
διάρκειας στο σύνολο
τους 1 μέρας
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

3. Αναγνώριση

Περιεχόμενα:

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
Ανατροφοδότηση
και εγγενή Εργαλεία:
κριτική
– Επίδραση:
Η μέθοδος SANDWICH και (1) Επαναξιολόγηση μέσω του
THERMOMETER
Εργαλείου
Οργανωτικής
Εποικοδομητική Κριτική
Αξιολόγησης
του
έργου
Αρχές αποτελεσματικού OSTESA EU
επαίνου
Έντονη φιλοφρόνηση
Πώς να αυξήσετε την
3. Αναγνώριση
αυτοεκτίμησή σας

 Ικανότητα
παροχής –
αποτελεσματικής
ανατροφοδότησης.
–
 Να
έχετε
κάποια
εργαλεία για να δώσετε
–
ανατροφοδότηση.
–
 Να μάθετε πώς να
παρέχετε
–
εποικοδομητική κριτική.
–
 Να γνωρίζετε τις αρχές
παροχής
Δραστηριότητες:
αποτελεσματικού
a) Ανατροφοδότηση
και
επαίνου.
κριτική
 Έχετε κάποιο σχέδιο
b) Αρχές
του
δράσης για την αύξηση
αποτελεσματικού
της αυτό-εκτίμησης.
επαίνου
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
c) Πώς να αυξήσετε την
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ
αυτό-εκτίμησή σας
(80% για πρακτικές
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δραστηριότητες και 20%
αφιερωμένο
στη
θεωρητική προσέγγιση)
– Πορεία 3 συνεδριών
(ταξικής προσέγγισης)
διάρκειας στο σύνολο
τους 1 μέρα.

4. Συνοχή

Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
παρέχοντας
περιεχόμενα/θεωρία,
δραστηριότητες
και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες
Μαθησιακά Αποτελέσματα: Περιεχόμενα:
Διαστάσεις Αξιολόγησης και
– Δημιουργία
θετικών
– Εισαγωγή: ορισμός της εγγενή Εργαλεία:
εργασιακών
σχέσεων
Συνοχής, η σημασία της
– Επίδραση:
μεταξύ
όλων
των
στο
σύγχρονο (1) Επαναξιολόγηση μέσω του
συναδέλφων
τους,
εργασιακό περιβάλλον
Εργαλείου
Οργανωτικής
καθώς
και
του – Βασικοί οδηγοί για την
Αξιολόγησης
του
έργου
υπόλοιπου εργασιακού
επίτευξη της ομαδικής OSTESA EU
προσωπικού,
συνοχής
4. Συνοχή
ανεξάρτητα από την
– Πρόσθετες
καλές
ιεραρχική δομή της
πρακτικές που μπορούν
εταιρίας.
να προωθήσουν τη
– Να
γνωρίζουν
τη
συνοχή
λειτουργία τους και τι
– Συνοχή: ο αντίκτυπος
αναμένεται από αυτούς.
της στο οργανωτικό
– Να έχουν επίγνωση για
κλίμα μιας ΜΜΕ.
την
εστίαση
της – Δραστηριότητες για την
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–

εργασίας της υπόλοιπης
ομάδας.
Να
παρέχουν
υποστήριξη
στους
συναδέλφους τους καθ'
όλη τη διάρκεια των
καθηκόντων τους και να
προσφέρουν
οποιαδήποτε βοήθεια,
εάν χρειαστεί.

κατανόηση της συνοχής
από την οπτική γωνία
ενός υπαλλήλου
Δραστηριότητες:

α) Βίντεο – Ομαδική Συνοχή
β)
Παιχνίδι
ανθρώπινου
κόμπου
γ) Δραστηριότητα - Μάθετε
περισσότερα για την ομάδα
σας
δ) Περιπτωσιολογική μελέτη
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
περίπτωσης:
Ομαδική
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ εργασία στο IDEO - Ένα
(80% για πρακτικές επιτυχημένο
παράδειγμα
δραστηριότητες και 20% ομαδικής συνοχής
αφιερωμένο
στη
Εργαλεία & Πόροι:
θεωρητική προσέγγιση)
Σειρά
διαφανειών
– Πορεία 2 συνεδριών
(παρουσίαση Power Point)
(ταξικής προσέγγισης) με
παρέχοντας
συνολική διάρκεια 4,5
περιεχόμενα/θεωρία,
ώρες και η οποία μπορεί
δραστηριότητες
και
να λάβει χώρα εντός
περιπτωσιολογικές
μελέτες
ενός μηνός.
για εκπαιδευτικές συνεδρίες
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5. Υποστήριξη

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Περιεχόμενα:

 Κατανόηση του οφέλους
ενός
εργασιακού
περιβάλλοντος όπου:
o Οι
ομότιμοι
υποστηρίζουν
ο
ένας τον άλλο
o Υπάρχει η αντίληψη
του ανήκειν
o οι
άνθρωποι
μπορούν
δικαιωματικά
να
ισχυριστούν
ότι
μπορούν
να
βασιστούν ο ένας
στον άλλο
 Κατανοήστε τα οφέλη
ενός
υποστηρικτικού
οργανωτικού
κλίματος
για
την
αποτελεσματικότητα της
ομάδας
και
κατά
συνέπεια
την
ικανοποίηση και την

–

–

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
Κάθετη
Υποστήριξη: εγγενή Εργαλεία:
Αντιλαμβανόμενη
– Επίδραση:
οργανωτική υποστήριξη
(1) Επαναξιολόγηση μέσω του
Οριζόντια
Υποστήριξη: Εργαλείου
Οργανωτικής
Υποστήριξη ομότιμων στο Αξιολόγησης
του
έργου
χώρο εργασίας
OSTESA EU

Δραστηριότητες:
a) Είστε από αυτούς που
επιρρίπτουν ευθύνες; –
Στρογγυλή τραπέζη
b) Μοντέλα
Lego
–
Ομαδική Δυναμική
c) Ομαδικοί
προβληματισμοί
d) Περιπτωσιολογική
μελέτη: Ο ΜΚΟ «Υγιείς
Οικογένειες» βελτιώνει
το εργασιακό του κλίμα
Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
παρέχοντας

Σελίδα | 71

5. Υποστήριξη

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ευημερία των μελών της.

περιεχόμενα/θεωρία,
δραστηριότητες
και
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
περιπτωσιολογικές
μελέτες
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ για εκπαιδευτικές συνεδρίες
(80% για πρακτικές
δραστηριότητες και 20%
αφιερωμένο
στη
θεωρητική προσέγγιση)
– Πορεία 2 συνεδριών
(μισής μέρας η κάθε μια)
σε μια μέγιστη περίοδο
ενός μηνός
– Μικτή μάθηση πρόσωπο
με
πρόσωπο
και
διαδικτυακό
υλικό/
δραστηριότητες.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

6. Σαφήνεια

 Καλύτερη
κατανόηση
της σαφήνειας των
στόχων ως διάσταση του
οργανωτικού κλίματος.
 Καθορισμός
σαφών
προσδοκιών
και
αποδοχής τους.

Περιεχόμενο:

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
– Εισαγωγή: Ορισμός του εγγενή Εργαλεία:
οργανωτικού κλίματος και
– Επίδραση:
σημασία της σαφήνειας (1) Επαναξιολόγηση μέσω του 6. Σαφήνεια
για το οργανωτικό κλίμα. Εργαλείου
Οργανωτικής
– Αποστολή, όραμα και Αξιολόγησης
του
έργου
αξίες του οργανισμού: OSTESA EU
Ταύτιση εργαζομένων και

Σελίδα | 72

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 Καθορισμός στόχων και
κατανόηση τους.
 Αποτελεσματική
και
σαφής επικοινωνία με το
διοικητικό προσωπικό /
εργοδότη όσον αφορά
τις προσδοκίες και τους
οργανωτικούς στόχους.
 Αποδοχή
καθηκόντων
και ευθυνών.
 Η συνειδητοποίηση της
σημασίας
και
της
σαφήνειας των στόχων
ως
διάσταση
του
οργανωτικού κλίματος.
 Ενίσχυση της στάσης
δεκτικότητας για τις
προσδοκίες
του
διευθυντικού
προσωπικού/εργοδότη
όσον
αφορά
τους
οργανωτικούς στόχους
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ

εταιρίας
– Στόχοι
στην
επαγγελματική εργασία:
– Αποδοχή και κατανόηση
των καθηκόντων των
εργαζομένων
– Επικοινωνία
με
το
διευθυντικό
προσωπικό/εργοδότη
όταν ανακοινώνονται οι
οργανωτικοί στόχοι
Δραστηριότητες:
α) Υπάλληλος και σαφήνεια
β) Οι στόχοι και οι αξίες μου
σε σχέση με τους στόχους, την
αποστολή και το όραμα της
εταιρίας
γ) Καλοί στόχοι - SMART
Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
παρέχοντας
περιεχόμενα/θεωρία,
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(80% για πρακτικές δραστηριότητες
και
δραστηριότητες και 20% περιπτωσιολογικές
μελέτες
αφιερωμένο
στη για εκπαιδευτικές συνεδρίες
θεωρητική προσέγγιση)
– Μικτή μάθηση: 3 ώρες
μάθησης πρόσωπο με
πρόσωπο
(ταξική
προσέγγιση) + 1 ώρα
διαδικτυακής/ατομικής
μάθησης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

7. Εμπιστοσύνη

 Να κατανοήσουν το
βαθμό στον οποίο η
εμπιστοσύνη επηρεάζει
την καθημερινή τους
εργασία.
 Να δημιουργήσουν και
να
ενισχύσουν
την
εμπιστοσύνη (και να
μειώσουν τη δυσπιστία)
στις ομάδες εργασίας
τους.
Παιδαγωγική Προσέγγιση:

Περιεχόμενα:

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
– Εμπιστοσύνη μέσα στους εγγενή Εργαλεία:
οργανισμούς
– Επίδραση:
– Εμπιστοσύνη
ανάμεσα (1) Επαναξιολόγηση μέσω του
στους ομότιμους και Εργαλείου
Οργανωτικής
συναδέλφους
Αξιολόγησης
του
έργου

Δραστηριότητες:

OSTESA EU

α) Γιατί οι καλοί ηγέτες σας
κάνουν να νιώθετε ασφαλείς;
β)
Το
δίλημμα
του
φυλακισμένου
γ) Εταιρία με αποφασιστική
στάση- ομαδική δυναμική
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– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ
(80% για πρακτικές
δραστηριότητες και 20%
αφιερωμένο
στη
θεωρητική προσέγγιση)
– Πορεία 2 συνεδριών
(μισής μέρας η κάθε μια)
σε μια μέγιστη περίοδο
ενός μηνός
– Μικτή μάθηση πρόσωπο
με
πρόσωπο
και
διαδικτυακό
υλικό/δραστηριότητες
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

8. Ηγεσία

 Κατανοήστε
τα
χαρακτηριστικά
ενός
αποτελεσματικού ηγέτη
 Να κατανοήσουν πώς να
επικοινωνούν
αποτελεσματικά με τους
ηγέτες τους
 Να συνειδητοποιήσουν
πώς να αναπτύξουν και
να
ενισχύσουν
τις

δ)
Η
οικοδόμηση
της
δυσπιστίας των εργαζομένων:
μια περιπτωσιολογική μελέτη
της HP από το 1995-2010
Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
παρέχοντας
περιεχόμενα/θεωρία,
δραστηριότητες
και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες
Περιεχόμενο:
–

–
–
–

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
Εισαγωγή: ορισμός των εγγενή Εργαλεία:
δεξιοτήτων ηγεσίας και η
– Επίδραση:
σημασία
τους
στο (1) Επαναξιολόγηση μέσω του
σύγχρονο
εργασιακό Εργαλείου
Οργανωτικής 8. Ηγεσία
περιβάλλον
Αξιολόγησης
του
έργου
Μοντέλα ηγεσίας
OSTESA EU
Χαρακτηριστικά
των
αποτελεσματικών ηγετών
Τι να περιμένετε από
έναν ηγέτη
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ηγετικές
ικανότητες.

τους

Παιδαγωγική Προσέγγιση:
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ
(80% για πρακτικές
δραστηριότητες και 20%
αφιερωμένο
στη
θεωρητική προσέγγιση)
– Πορεία 2 συνεδριών
(ταξική προσέγγιση) με
ένα σύνολο 6 ωρών και
που μπορεί να λάβει
χώραν σε ένα διάστημα
ενός μηνός.

– Η σχέση μεταξύ ηγεσίας
και
ενός
θετικού
οργανωτικού κλίματος.
Δραστηριότητες:

α) Βίντεο - Γιατί οι καλοί
ηγέτες σας κάνουν να νιώθετε
ασφαλείς - Simon Sinek
β)Δραστηριότητα Γνωμικών
για την Ηγεσία
γ) Δραστηριότητα Ηγετών με
Επιρροή
δ) Περιπτωσιολογική μελέτη Starbucks
Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
παρέχοντας
περιεχόμενα/θεωρία,
δραστηριότητες
και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες
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Μαθησιακά Αποτελέσματα:

9. Αποδοτικότητα

 Δημιουργία μιας λίστας
με τα κίνητρα ενός
ατόμου ως το κλειδί για
την παραγωγικότητα.
 Συμβουλές
για
το
χειρισμό του άγχους
 Επίγνωση των δυνατών
και αδύνατων σημείων
ενός ατόμου και πώς να
τα χρησιμοποιήσει σε
καθημερινές συνθήκες
εργασίας.
 Είναι σε θέση να θέσει
αποτελεσματικά
στόχους
και
προτεραιότητες.
 Δυνατότητα χρήσης των
αρχών της διαχείρισης
του
χρόνου
στη
διαχείριση του χρόνου
του ατόμου.
 Έχετε ένα λεπτομερές
σχέδιο προσωπικού +

Περιεχόμενα:
– Παρακίνηση
– Εμπόδια στην απόδοση
και άγχος
– Αυτό-διαχείριση
– Διαχείριση του χρόνου
– Χάρτης
προσωπικής
ανάπτυξης.

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
εγγενή Εργαλεία:
– Επίδραση:
(1) Επαναξιολόγηση μέσω του
Εργαλείου
Οργανωτικής
Αξιολόγησης
του
έργου
OSTESA EU

Δραστηριότητες:
α) Παρακίνηση - επιτυχημένοι
άνθρωποι που γνωρίζω
β) Τι με παρακινεί
γ) Εμπόδια απόδοσης και
άγχος
δ) Αυτοδιαχείριση
ε) Διαχείριση χρόνου
στ)
Χάρτης
προσωπικής
ανάπτυξης
Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
που παρέχει περιεχόμενα /
θεωρία, δραστηριότητες και
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βήματα δράσης για περιπτωσιολογικές
μελέτες
προσωπική ανάπτυξη.
για εκπαιδευτικές συνεδρίες
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ
(80% για πρακτικές
δραστηριότητες και 20%
αφιερωμένο
στη
θεωρητική προσέγγιση)
– Η συνολική πορεία του
εκπαιδευτικού
προγράμματος
αναμένεται να είναι 1
μέρα
και
μισή,
παραδομένη με μια
ταξική προσέγγιση.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

10. Ευημερία
Υπαλλήλων

 Καλύτερη κατανόηση της
σημασίας
των
κατάλληλων
πολιτικών
ευημερίας
για
τη
βελτίωση
του
οργανωτικού κλίματος και
του
επιπέδου

Περιεχόμενα:

Διαστάσεις Αξιολόγησης και
– Ορισμός της οργανωτικής εγγενή Εργαλεία:
ευημερίας όπως ορίζεται
– Επίδραση:
10. Ευημερία
στην ανάγνωση
(1) Επαναξιολόγηση μέσω του Υπαλλήλων
– Εργασιακές
πολιτικές Εργαλείου
Οργανωτικής
ευημερίας
στις Αξιολόγησης
του
έργου
βιομηχανικές κοινωνίες: OSTESA EU
μια ευέλικτη έννοια
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ικανοποίησης
των
εργαζομένων.
 Ανταλλαγή και διάδοση
χρήσιμων
και
πειραματικών
μεθοδολογιών
που
μπορούν να συμβάλουν
στη
βελτίωση
των
στρατηγικών πρόνοιας και
ευημερίας στο
χώρο
εργασίας.
Παιδαγωγική Προσέγγιση:

– Οι κύριες προκλήσεις που
επηρεάζουν
επί
του
παρόντος την εξέλιξη της
ευημερίας:
από
την
δημόσια στην εταιρική
ευημερία
– Η αντίληψη του άγχους
ως ζωτικής σημασίας
διάστασης στον ορισμό
των πολιτικών πρόνοιας
– Μέσα κατάρτισης και
εργαλεία με στόχο τη
βελτίωση της ευημερίας
στο χώρο εργασίας

– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ
(80% για πρακτικές
δραστηριότητες και 20% Δραστηριότητες:
αφιερωμένο
στη α) Καπιταλισμός προνοίας,
θεωρητική προσέγγιση) κράτος
πρόνοιας
και
– Πορεία 3 συνεδριών μελλοντικές τάσεις.
(ταξικής προσέγγισης), β) Περιπτωσιολογική μελέτη
Italia»:
πώς
μισής μέρας η κάθε μια «Findus
οι
(1 μέρα και μισή στο εξισορροπούνται
των
σύνολο),σε μια περίοδο προτεραιότητες
επιχειρήσεων
και
της
ενός μηνός
ευημερίας
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γ)
Αυτό-αξιολόγηση
της
ευημερίας των συνθηκών
διαβίωσης στο χώρο εργασίας
δ)Καλλιτεχνικό Εργαστήριο.
Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
που παρέχει περιεχόμενα /
θεωρία, δραστηριότητες και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες

7.8.

Σενάριο 3 – Μικτές Ομάδες
ΣΕΝΑΡΙΟ 3
Μικτές Ομάδες
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Διάγνωση

Εργαλείο
Αξιολόγησης

Σχεδιασμός Πλάνου Δράσης

Εφαρμογή

Αξιολόγηση &
Πιστοποίηση

Ομάδα Στόχου

Εργαλειοθήκη Προγράμματος
(Περιεχόμενα,
Δραστηριότητες, Εργαλεία &
Πόρο)

Πιστοποιητικά
Αξιολόγησης της
Εκπαίδευσης

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Παιδαγωγική Προσέγγιση

Επαναξιολόγηση

Εργαλείο
Αξιολόγησης

Οδηγός
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

1. Επικοινωνία

 Καλύτερη κατανόηση των
στρατηγικών επικοινωνίας
ως παράγοντας κλειδί για
τη
βελτίωση
του
οργανωτικού κλίματος, με
ιδιαίτερη προσοχή στη
σχέση
μεταξύ
διαφορετικών
οργανωτικών επιπέδων.
 Κατανόηση των πιθανών
μορφών επικοινωνίας που
μπορούν να υιοθετηθούν
με παραγωγικό τρόπο για
καλύτερη διαχείριση των
σχέσεων
μεταξύ

Περιεχόμενο:
– Ορισμός της επικοινωνίας
– Τύποι
οργανωτικής
επικοινωνίας
– Ατομικό
επίπεδο
επικοινωνίας
– Η
σχέση
μεταξύ
επικοινωνίας και ενός
θετικού
οργανωτικού
κλίματος

Διαστάσεις Αξιολόγησης
και εγγενή Εργαλεία:
– Επίδραση:
(1) Επαναξιολόγηση μέσω
του
Εργαλείου
Οργανωτικής Αξιολόγησης
του έργου OSTESA EU

Δραστηριότητες:
α) Επικοινωνιακές προκλήσεις
σε έναν παγκοσμιοποιημένο
κόσμο
β) Επικοινωνία, οργάνωση και
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υπαλλήλων
και
εκτελεστικών επιπέδων.
 Μάθηση για το πώς να
αξιοποιηθούν
οι
στρατηγικές επικοινωνίας
για τη βελτίωση της
προσωπικής
και
επαγγελματικής
ευημερίας
στο
χώρο
εργασίας.
 Μάθηση για το πώς να
λύσετε
καλύτερα
τα
προβλήματα
και
τις
κρισιμότητες
που
προκύπτουν από τις μη
σωστές
στρατηγικές
επικοινωνίας
μεταξύ
διαφορετικών
οργανωτικών επιπέδων.

πολυπλοκότητα
γ)
Εργαστήριο.
«Τυφλοί
σχεδιαστές»
δ) Περιπτωσιολογική μελέτη
«Findus Italia»: επικοινωνία
σε
επιχειρήσεις
συγχωνεύσεων και εξαγορών
Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
που
παρέχει
περιεχόμενα/θεωρία,
δραστηριότητες
και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες

Παιδαγωγική Προσέγγιση:
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ (80%
για
πρακτικές
δραστηριότητες και 20%
αφιερωμένο στη θεωρητική
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προσέγγιση)
– Πορεία
3
συνεδριών
(ταξικής
προσέγγισης)
διάρκειας η κάθε μια μισής
μέρας σε μια περίοδο ενός
μηνός
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

2. Ανταμοιβή

 Κατανοήστε την έννοια της
παρακίνησης
 Συνειδητοποιήστε
τις
σχέσεις μεταξύ κινήτρων
και επιδόσεων
 Καταλάβετε ότι ένα άτομο
έχει τις ανάγκες του που
πρέπει να ικανοποιούνται
με μια συγκεκριμένη σειρά.
 Κατανοήστε τα βασικά
σημεία της διαχείρισης των
αμοιβών
 Κατανοήστε τη στρατηγική
των αμοιβών
 Αναθεωρήστε το σύστημα
αμοιβών της δικής σας
εταιρίας
και
βρείτε

Περιεχόμενο:
– Κίνητρα
– Η ιεραρχία των αναγκών
του Maslow
– Η θεωρία του Herzberg
– Αμοιβές
– Σύστημα αμοιβών στις
επιχειρήσεις
Η αμοιβές της εταιρίας
μας

Διαστάσεις Αξιολόγησης
και εγγενή Εργαλεία:
– Επίδραση:
(1) Επαναξιολόγηση μέσω
του
Εργαλείου
Οργανωτικής Αξιολόγησης
του έργου OSTESA EU

Δραστηριότητες:
α) Παρακίνηση
β) Αμοιβές
γ) Το σύστημα αμοιβών της
εταιρίας μας
δ) Περιπτωσιολογική μελέτη
Εργαλεία & Πόροι:
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πιθανούς
βελτίωσης του

τρόπους Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
που
παρέχει
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ (80% περιεχόμενα/θεωρία,
και
για
πρακτικές δραστηριότητες
μελέτες
δραστηριότητες και 20% περιπτωσιολογικές
αφιερωμένο στη θεωρητική για εκπαιδευτικές συνεδρίες
προσέγγιση)
– Πορεία
3
συνεδριών
(ταξικής
προσέγγισης)
διάρκειας στο σύνολο 1
μέρας
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

3. Αναγνώριση

 Ικανότητα
παροχής
αποτελεσματικής
ανατροφοδότησης.
 Να έχετε κάποια εργαλεία
για
να
δώσετε
ανατροφοδότηση.
 Να
μάθετε
πώς
να
παρέχετε εποικοδομητική
κριτική.
 Να γνωρίζετε τις αρχές

Περιεχόμενο:
–
–
–
–
–
–
–

Διαστάσεις Αξιολόγησης
Ανατροφοδότηση
και και εγγενή Εργαλεία:
κριτική
– Επίδραση:
Η μέθοδος ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ και (1) Επαναξιολόγηση μέσω
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
του
Εργαλείου 3. Αναγνώριση
Εποικοδομητική κριτική:
Οργανωτικής Αξιολόγησης
Αρχές αποτελεσματικού του έργου OSTESA EU
επαίνου
Έντονη φιλοφρόνηση
Επιθεωρήσεις απόδοσης
Πως να αυξήσετε την
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παροχής αποτελεσματικού
αυτό-εκτίμησή σας
επαίνου.
Δραστηριότητες:
 Να είστε σε θέση να
a) Ανατροφοδότηση
και
εκτελείτε αξιολογήσεις ως
κριτική
τρόπος αποτελεσματικού
b) Αρχές αποτελεσματικού
μοντέλου διοίκησης
επαίνου
 Έχετε
κάποιο
σχέδιο
c) Επιθεωρήσεις απόδοσης
δράσης για την αύξηση της
– Πως να αυξήσετε την
αυτό-εκτίμησης.
αυτό-εκτίμησή σας
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
Εργαλεία & Πόροι:
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ (80% Σειρά
διαφανειών
για
πρακτικές (παρουσίαση Power Point)
δραστηριότητες και 20% που
παρέχει
αφιερωμένο στη θεωρητική περιεχόμενα/θεωρία,
προσέγγιση)
δραστηριότητες
και
– Πορεία
3
συνεδριών περιπτωσιολογικές
μελέτες
(ταξικής
προσέγγισης) για εκπαιδευτικές συνεδρίες
διάρκειας στο σύνολο μιας
μέρας και μισής
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
4. Συνοχή

 Οικοδομήστε
θετικές
εργασιακές σχέσεις στο
χώρο εργασίας

Περιεχόμενο:

Διαστάσεις Αξιολόγησης
– Εισαγωγή: ορισμός της και εγγενή Εργαλεία:
4. Συνοχή
Συνοχής, η σημασία της
– Επίδραση:
στο σύγχρονο εργασιακό (1) Επαναξιολόγηση μέσω
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 Δείτε την εταιρία ως μια
ολόκληρη κοινότητα αντί
για
μια
ιεραρχική
διοικητική εξουσία
 Αποδώστε καλύτερα στο
χώρο εργασίας
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
–

–

–

–

περιβάλλον
του
Εργαλείου
Βασικοί οδηγοί για την Οργανωτικής Αξιολόγησης
επίτευξη της ομαδικής του έργου OSTESA EU
συνοχής
Επιπλέον ορθές πρακτικές
που
μπορούν
να
προωθήσουν τη συνοχή
Συνοχή: ο αντίκτυπός της
στο οργανωτικό κλίμα
μιας ΜΜΕ
Κατανόηση της συνοχής
από την άποψη ενός
διευθυντή
και
ενός
υπαλλήλου

–
Μοντέλο 80:20 της ΕΕ (80%
για
πρακτικές
δραστηριότητες και 20% –
αφιερωμένο στη θεωρητική
προσέγγιση)
Πορεία
2
συνεδριών
(ταξικής προσέγγισης) με
ένα σύνολο 6 ωρών και που Δραστηριότητες:
μπορεί να λάβει χώρα στη α) Ομαδική συζήτηση σχετικά
διάρκεια ενός μηνός
με τη σχέση μεταξύ συνοχής
και παραγωγικότητας
β) Η Μεγάλη Δραστηριότητα
Ριξίματος Αυγών
γ) Εργαλείο αξιολόγησης
ομαδικής συνοχής
δ) Περιπτωσιολογική Μελέτη:
DELL - Πώς η ομαδική εργασία
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μπορεί να παρακινήσει τους
εργαζόμενους

5. Σαφήνεια

Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
που
παρέχει
περιεχόμενα/θεωρία,
δραστηριότητες
και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Περιεχόμενο:
Διαστάσεις Αξιολόγησης
 Σαφήνεια των στόχων ως – Στρατηγικοί στόχοι του και εγγενή Εργαλεία:
διάσταση του οργανωτικού
οργανισμού
– Επίδραση:
κλίματος
– Σαφήνεια στην ανάθεση (1) Επαναξιολόγηση μέσω
 Αποτελεσματική και σαφής
καθηκόντων και ευθυνών του
Εργαλείου
επικοινωνία
των
-καθηκόντων
Οργανωτικής Αξιολόγησης
προσδοκιών,
των
διευθυντικού
5. Σαφήνεια
του έργου OSTESA EU
καθηκόντων
και
των
προσωπικού/εργοδότη
οργανωτικών στόχων
και εργαζομένων
 Η συνειδητοποίηση της – «Ο οδικός μας χάρτης»
σημασίας
και
της
της επικοινωνίας για τα
σαφήνειας των στόχων ως
καθήκοντα
και
τις
διάστασης
του
προσδοκίες (metaplan).
Δραστηριότητες:
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οργανωτικού κλίματος.

α) Σαφήνεια - ποια θα είναι η
συμβολή σας;
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
β) Σαφήνεια στην εταιρία μας
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ (80% - ο οδικός μας χάρτης
για
πρακτικές
δραστηριότητες και 20% Εργαλεία & Πόροι:
διαφανειών
αφιερωμένο στη θεωρητική Σειρά
(παρουσίαση Power Point)
προσέγγιση)
– Εκπαίδευση πρόσωπο με που παρέχει περιεχόμενα /
πρόσωπο: 4 διδακτικές θεωρία, δραστηριότητες και
μελέτες
ώρες (3 πλήρης ώρες), περιπτωσιολογικές
συστήνεται να εκτελεστεί για εκπαιδευτικές συνεδρίες
μετά
από
ξεχωριστή
εκπαίδευση
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
–

6. Ηγεσία

–

Κατανοήστε πώς να
ελέγξετε την ανάλυση
προβλημάτων και τη
λήψη αποφάσεων.
Κατανοήστε πώς να
επικοινωνείτε
αποτελεσματικά με τους
υπαλλήλους, πώς να
αναπτύξετε
τις

Περιεχόμενο:

Διαστάσεις Αξιολόγησης
– Εισαγωγή: ορισμός των και εγγενή Εργαλεία:
δεξιοτήτων ηγεσίας, η
– Επίδραση:
σημασία
τους
στο (1) Επαναξιολόγηση μέσω
σύγχρονο
εργασιακό του
Εργαλείου 6. Ηγεσία
περιβάλλον
Οργανωτικής Αξιολόγησης
– Θεωρίες
και του έργου OSTESA EU
χαρακτηριστικά
αποτελεσματικής ηγεσίας
– Εμβαθύνετε στα μοντέλα
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–

ικανότητες
ακρόασης
τους
και
πώς
να
αναγνωρίζετε
την
επιτυχία της ομάδας.
Συνειδητοποιήστε πώς οι
δεξιότητες
ηγεσίας
μπορούν να έχουν θετικό
αντίκτυπο
στο
οργανωτικό κλίμα και
την παραγωγικότητα.

Παιδαγωγική Προσέγγιση:
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ (80%
για
πρακτικές
δραστηριότητες και 20%
αφιερωμένο στη θεωρητική
προσέγγιση)
– Πορεία 2 συνεδριών (ταξική
προσέγγιση) με ένα σύνολο
6 ωρών και που μπορεί να
λάβει χώρα στη διάρκεια
ενός μηνός.

ηγεσίας
– Τι να περιμένετε από
έναν ηγέτη;
– Ο ρόλος του Ηγέτη/
Διευθυντή ως άτομο
επιρροής,
διαχειριστής
των συγκρούσεων και
διαπραγματευτής
– Η σχέση μεταξύ ηγεσίας
και
ενός
θετικού
οργανωτικού κλίματος
Δραστηριότητες:
α) Βίντεο: Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ – ομιλία Έχω ένα όνειρο
β) Το οικόσημο Ηγεσίας
γ) Δραστηριότητα εξερευνητή
της αξίας της ηγεσίας –
Οδικός Χάρτης
δ) Περιπτωσιολογική Μελέτη:
Δύο διαφορετικοί ηγέτες
Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
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7. Αμεροληψία

που παρέχει περιεχόμενα /
θεωρία, δραστηριότητες και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Περιεχόμενο:
Διαστάσεις Αξιολόγησης
 Κατανόηση
της – Διαδικασία
λήψης και εγγενή Εργαλεία:
σπουδαιότητας
της
αποφάσεων που ενισχύει
– Επίδραση:
αμεροληψίας ως διάστασης
την
αίσθηση
της (1) Επαναξιολόγηση μέσω
του οργανωτικού κλίματος.
δικαιοσύνης
των του
Εργαλείου
 Δυνατότητα δημιουργίας
υπαλλήλων - καθήκοντα Οργανωτικής Αξιολόγησης
κλίματος που ενισχύει την
του
διευθυντικού του έργου OSTESA EU
αίσθηση της αμεροληψίας
προσωπικού/εργοδότη
μεταξύ των εργαζομένων
και υπαλλήλων
στις διαδικασίες λήψης
– «Ο οδικός μας χάρτης»
7. Αμεροληψία
αποφάσεων.
για την ανάπτυξη μιας
 Η συνειδητοποίηση της
αίσθησης
της
σημασίας της δικαιοσύνης
δικαιοσύνης
στον
ως
διάστασης
του
οργανισμό (metaplan)
Δραστηριότητες:
οργανωτικού κλίματος.
 Δεκτικότητα
για
την α) Όλοι για την αμεροληψία
οικοδόμηση ενός κλίματος β) Αμεροληψία στην εταιρία
αμεροληψίας
στον μας – ο οδικός μας χάρτης
οργανισμό

Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
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Παιδαγωγική Προσέγγιση:
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ (80%
για
πρακτικές
δραστηριότητες και 20%
αφιερωμένο στη θεωρητική
προσέγγιση)
– Ένα σύνολο 4 ωρών
διδασκαλίας: 3 ώρες με
βάση
την
ταξική
προσέγγιση
(εκπαίδευση
πρόσωπο με πρόσωπο) και
1
ώρα
ατομικής
διαδικτυακής/αυτόδιδασκαλίας
– Συστήνεται να εφαρμόζεται
μετά
από
ξεχωριστή
εκπαίδευση
για
εργοδότες/εργαζόμενους.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
8. Αποδοτικότητα

 Δημιουργία μιας λίστας με
τα κίνητρα ενός ατόμου ως
το
κλειδί
για
την
παραγωγικότητα.

(παρουσίαση Power Point)
που παρέχει περιεχόμενα /
θεωρία, δραστηριότητες και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες

Περιεχόμενο:

Διαστάσεις Αξιολόγησης
και εγγενή Εργαλεία:

– Κίνητρα
8. Αποδοτικότητα
– Εμπόδια απόδοσης και
– Επίδραση:
άγχος
(1) Επαναξιολόγηση μέσω
– Αυτό-διαχείριση
του
Εργαλείου
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 Συμβουλές για το χειρισμό
του άγχους
 Επίγνωση των δυνατών και
αδύνατων σημείων ενός
ατόμου και πώς να τα
χρησιμοποιήσει
σε
καθημερινές
συνθήκες
εργασίας
 Είναι σε θέση να θέσει
αποτελεσματικά στόχους
και προτεραιότητες.
 Δυνατότητα χρήσης των
αρχών της διαχείρισης του
χρόνου στη διαχείριση του
χρόνου του ατόμου.
 Να έχετε ένα λεπτομερές
προσωπικό
σχέδιο
+
βήματα
δράσης
για
προσωπική ανάπτυξη.
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ (80%
για
πρακτικές
δραστηριότητες και 20%
αφιερωμένο στη θεωρητική

– Διαχείριση χρόνου
Οργανωτικής Αξιολόγησης
– Χάρτης
προσωπικής του έργου OSTESA EU
ανάπτυξης
Δραστηριότητες:
α) Παρακίνηση - επιτυχημένοι
άνθρωποι που γνωρίζω
β) Τι με παρακινεί
γ) Εμπόδια απόδοσης και
άγχος
δ) Αυτό-διαχείριση
ε) Διαχείριση χρόνου
στ)Χάρτης
προσωπικής
ανάπτυξης
Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
που παρέχει περιεχόμενα /
θεωρία, δραστηριότητες και
περιπτωσιολογικές
μελέτες
για εκπαιδευτικές συνεδρίες
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προσέγγιση)
– Η συνολική πορεία του
εκπαιδευτικού
προγράμματος αναμένεται
να είναι 1 μέρα και μισή,
παραδομένη με ταξική
προσέγγιση
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Περιεχόμενο:

9. Ευημερία
Υπαλλήλων

 Δημιουργία μιας λίστας με
τα κίνητρα ενός ατόμου ως
το
κλειδί
για
την
παραγωγικότητα.
 Συμβουλές για το χειρισμό
του στρες
 Επίγνωση των δυνατών και
αδύνατων σημείων ενός
ατόμου και πώς να τα
χρησιμοποιήσει
σε
καθημερινές
συνθήκες
εργασίας
 Είναι σε θέση να θέσει
αποτελεσματικά στόχους
και προτεραιότητες.
 Δυνατότητα χρήσης των

– Κίνητρα
– Εμπόδια απόδοσης και
άγχος
– Αυτό-διαχείριση
– Διαχείριση χρόνου
– Χάρτης
προσωπικής
ανάπτυξης

Διαστάσεις Αξιολόγησης
και εγγενή Εργαλεία:
– Επίδραση:
(1) Επαναξιολόγηση μέσω
του
Εργαλείου
Οργανωτικής Αξιολόγησης
του έργου OSTESA EU

Δραστηριότητες:
α)
Παρακίνηση
–
Επιτυχημένοι άνθρωποι που
γνωρίζω
β) Τι με παρακινεί
γ) Εμπόδια απόδοσης και
άγχος
δ) Αυτό-διαχείριση
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αρχών της διαχείρισης του
χρόνου στη διαχείριση του
χρόνου του ατόμου.
 Έχετε
ένα
λεπτομερές
προσωπικό
σχέδιο
+
βήματα
δράσης
για
προσωπική ανάπτυξη

ε) Διαχείριση χρόνου
στ)
Χάρτης
προσωπικής
ανάπτυξης

Εργαλεία & Πόροι:
Σειρά
διαφανειών
(παρουσίαση Power Point)
που παρέχει περιεχόμενα /
Παιδαγωγική Προσέγγιση:
θεωρία, δραστηριότητες και
μελέτες
– Μοντέλο 80:20 της ΕΕ (80% περιπτωσιολογικές
για
πρακτικές για εκπαιδευτικές συνεδρίες
δραστηριότητες και 20%
αφιερωμένο στη θεωρητική
προσέγγιση)
– Η συνολική πορεία του
εκπαιδευτικού
προγράμματος αναμένεται
να είναι 1 μέρα και μισή,
παραδομένη
με
ταξική
προσέγγιση
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