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Αξιολόγηση Ικανοτήτων και Ταλέντων
στις ΜΜΕ
Σκεπτικό του έργου
Κατά την τρέχουσα περίο‐

κοινωνιολογία

δο της δυναμικής οικονο‐

οργανωτική θεωρία. Οι

μικής ανάπτυξης και το

αρμοδιότητες που σχετί‐

μεγάλο αριθμό από δια‐

ζονται με τη διαχείριση

φορετικές

σε

της εταιρείας μπορεί να

λειτουργία, φαίνεται ση‐

οριστούν ως εκείνα τα

μαντικό να καθοριστούν

χαρακτηριστικά που ευ‐

τα χαρακτηριστικά ενός

νοούν την επιτυχή διαχεί‐

επιχειρηματία που επιτρέ‐

ριση μιας μικρής και με‐

πουν σ 'αυτόν όχι μόνο να

σαίας επιχείρησης.

εταιρείες

επιβιώσει, αλλά και να

και

την

στιγμές.
Σήμερα φαίνεται ότι η νέα
πρόκληση δεν είναι μόνο
η διαχείριση των ικανοτή‐
των, αλλά και η διαχείρι‐
ση των ταλέντων. Το Ταλέ‐

Γενικός Στόχος

ντο έχει καταστεί ο κύριος



Ενίσχυση

μικρών

και

παράγοντας της παραγω‐

μεσαίων επιχειρήσεων

γής και των

όσον αφορά τις πιθανό‐

περιφε‐

ρειών να αναπτύξουν τα

τητες επιβίωσής τους

Και οι δύο τύποι των αρ‐

πλεονεκτήματα με βάση

μοδιοτήτων ‐ γενικές και

την ικανότητά τους να

ειδικές ‐ είναι τα προσω‐

κινητοποιούν

γρήγορα

στικότητας τους στην

πικά χαρακτηριστικά, τα

τους καλύτερους ανθρώ‐

αγορά μέσω της διαχεί‐

οποία είναι δυνατό να

πους, τους πόρους, και τις

ρισης ταλέντου

αλλάξουν και να τροπο‐

ικανότητες που απαιτού‐

ποιηθούν, για παράδειγ‐

νται για να την μετατροπή

μα μέσω της κατάρτισης.

καινοτομιών σε νέες επι‐

Ομάδες Στόχοι

Οι ικανότητες αποτελούν

Μπορούν να καταλήξουν

χειρηματικές

και

Οι εργαζόμενοι, οι επιχει‐

το

σε διαφορετικά επίπεδα

εμπορικά προϊόντα. Ποιό‐

ρήσεις, οργανισμοί κατάρ‐

έρευνας εντός διάφορων

για

αν‐

τητες και φιλοδοξίες ως η

τισης και παροχής συμ‐

τομέων των κοινωνικών

θρώπους, αλλά και για

κινητήρια δύναμη για το

βουλών και εκπαιδευτές

επιστημών: ψυχολογία, τη

τον ίδιο τον εργαζόμενο

μέλλον.

διαχείριση, το δίκαιο, την

σε διαφορετικές χρονικές

αναπτυχθεί και να γίνει
επιτυχημένος.

αντικείμενο

της

διαφορετικούς

ιδέες



Αύξηση της ανταγωνι‐

Δραστηριότητες
 Επαλήθευση του προφίλ ικανοτήτων των εργαζομέ‐
νων

 Εκπόνηση του συστήματος μέτρησης ταλέντο
 Επεξεργασία των κατευθυντήριων γραμμών πώς να
οικοδομήσουμε τη στρατηγική της εταιρείας με βάση
τα αποτελέσματα της μέτρησης ταλέντων και αξιοποί‐
ηση του δυναμικού των εργαζομένων

 Προετοιμασία εθνικής έκδοσης του συστήματος δια‐
χείρισης ταλέντων

 Η ανταλλαγή και η προσαρμογή των προγραμμάτων
κατάρτισης, υλικών κατάρτισης (για τη βελτίωση των
ικανοτήτων) προς νέες οργανώσεις και νέες χώρες

 Οργάνωση εκπαίδευσης σχετική με τη μεθοδολογία
και τη χρήση του εργαλείου μέτρησης ταλέντων προς
τα μέλη της σύμπραξης και προς εξωτερικούς οργανι‐

www.comtalproject.eu

σμούς

 Δοκιμή του συστήματος μέτρησης ταλέντων και εκ‐
παιδευτικού υλικού από κάθε εταίρο του έργου
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