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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα 
δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ WELLy 

Το έργο WELLy είναι μια απάντηση στις 
σωματικές και ψυχοκοινωνικές συνέπειες του 
εργασιακού περιβάλλοντος στους εργαζόμενους.  
Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη ενός προφίλ Μάνατζερ 
που να έχει τα προσόντα να ενεργεί για τη μείωση 
του άγχους σε κάθε εργασιακό χώρο, είναι 
επιτακτική ανάγκη. Ο σχεδιασμός του έργου 
προβλέπει μια διαδικασία χαρτογράφησης 
ικανοτήτων, για την   

επιτυχή επιλογή και εφαρμογή της προσέγγισης 
σε εργασιακά πλαίσια. 

Κατά συνέπεια, η στρατηγική σύμπραξη του 
WELLy σκοπεύει να υποστηρίξει τους διευθυντές 
με την ενσωμάτωση των προσδιορισμένων 
ικανοτήτων στην προσέγγιση διαχείρισης των 
εργαζομένων τους. 

IO3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΙΛΟΤΙΚΑ 

Την επιτυχή ολοκλήρωση του IO2 διαδέχθηκε η έναρξη της ανάπτυξης του IO3. Με την παράδοση του IO3, 
η κοινοπραξία στοχεύει στην παραγωγή ενός μαθήματος για την εκπαίδευση των Διευθυντών Ανθρώπινου 
Δυναμικού στο ρόλο του Μάνατζερ Εργασιακής Ευεξίας (ΜΕΕ). Στην πραγματικότητα, το μάθημα 
αναπτύσσει την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων και εργαλείων, την τόνωση της αυτο-εμπειρίας και, ένα 
ευρύ φάσμα προσεγγίσεων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, για μια εγγυημένη ολιστική προσέγγιση 
της ευημερίας στον εργασιακό χώρο.  

Από την άλλη πλευρά, το πρόγραμμα κατάρτισης WELLy απευθύνεται σε επαγγελματίες, των οποίων το 
εκπαιδευτικό υπόβαθρο δεν περιλαμβάνει απαραίτητα την απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Ωστόσο, η παράδοση του προϊόντος προσανατολίζεται σε επαγγελματίες με οποιαδήποτε εμπειρία στη 
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και σε επιχειρηματίες μικρών εταιρειών διαχείρισης. Ως εκ 
τούτου, τα θέματα του περιεχομένου του έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παραδίδονται με κατανοητό τρόπο, 
χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπεριστατωμένη γνώση. 
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Ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών χρησιμοποιεί μετρήσιμους μαθησιακούς στόχους, όπως 
ορίζονται από το επαγγελματικό προφίλ, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν με την ολοκλήρωση του 
μαθήματος. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει υποενότητες που αντιστοιχούν σε 16 μαθησιακά αποτελέσματα 
και 10 επαγγελματικά καθήκοντα. Ειδικότερα, το περιεχόμενο βασίζεται σε συγκεκριμένα επαγγελματικά 
καθήκοντα και διαδικασίες, καθώς και σε δραστηριότητες και τομείς δεξιοτήτων που σχετίζονται με το 
προφίλ του Μάνατζερ Εργασιακής Ευεξίας (ΜΕΕ). 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η σημασία του εκπαιδευτικού προγράμματος έγκειται στους ακόλουθους 3 λόγους 

• Αναγνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη των εταιρειών και ότι πρέπει να 
επενδύσουμε σε αυτούς. 

• Το πρόγραμμα σπουδών ενθαρρύνει μια προληπτική προσέγγιση και περιγράφει τη σημασία του 
ρόλου των διευθυντών στη μείωση των προβλημάτων άγχους. 

• Τέλος, το περιεχόμενό του περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που 
είναι απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση των καθηκόντων του Μάνατζερ Εργασιακής Ευεξίας. 

 

Η Διαδρομή των Εκπαιδευομένων  
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Πίνακας Επισκόπησης Μαθήματος 
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H 4Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
Στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα η 4η διακρατική συνάντηση του προγράμματος. 
Κάθε εταίρος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις ιδέες του για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
προγράμματος WELLy. Επιπλέον, τους παρουσιάστηκε η πλατφόρμα Athena, η οποία θα φιλοξενήσει το 
μάθημα. Η στρατηγική σύμπραξη σχεδίασε τις επερχόμενες δραστηριότητες του έργου- και, η συνάντηση 
ολοκληρώθηκε με την ανάπτυξη μιας σταθερής βάσης για την πρόοδο υλοποίησης του έργου.  
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Κοινοπραξία 

 

 
Faculty of Organisation Studies in Novo mesto 

www.fos-unm.si/en/ 

 
Sinergie Soc. Cons. a r.l. 

www.sinergie-italia.com 

 

 

 

 
Association for Developing Voluntary Work  

 

 

Instituto Universitário de Lisboa; Business 
Research Unit  

www.iscte-iul.pt  

 
 

 

Escola Profissional do Alto Lima, CIPRL 

www.epralima.com 

 
IED - Institute of Entrepreneurship 

Development (Greece) 

www.ied.eu 

 

 
 

Instalofi Levante S.L. 

 
 

Psychometrics Srl 

www.psychometrics.it 

http://www.fos-unm.si/en/
http://www.sinergie-italia.com/
http://www.iscte-iul.pt/
http://www.ied.eu/
http://www.fygconsultores.com/
http://www.psychometrics.it/
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