
www.mentor-network.eu

MMEHR
Multidimensional and
Multicultural Expertise 
of Human Resources 
professionals www.hrmmexper t ise .eu

İnsan Kaynakları 
Profesyonellerinin
Çok Boyutlu ve Çok 
Kültürlü Uzmanlığı
(MMEHR)



2019-1-IT02-KA203-062980  2

MMEHR
Multidimensional and
Multicultural Expertise of
Human Resources professionals

MMEHR

El kitabı nedir ve ne içerir?

“Çevrimiçi İnsan Kaynakları Çokkültürlü Tanıma ve Değerlendirme 4.0 için Uzaktan Eğitimde Metodolojik ve 
Pedagojik Yaklaşımlar” El Kitabı, MMEHR projesi çerçevesinde sağlanan kapsamlı çevrimiçi kurs için destekleyici bir 
araçtır.

Projenin çeşitli araçları sayesinde MOOC’un tam ve başarılı bir şekilde uygulandığı süreci tanımlamaktadır. 

İçeriği aşağıdaki gibidir.

1. PROJE ÖZETİ

 • Περίληψη του Έργου «Πολυδιάστατη και Πολυπολιτισμική Ειδημοσύνη Επαγγελματιών Ανθρώπινου 

Δυναμικού» που περιλαμβάνει το αντικείμενο, τον σκοπό, και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και εκβάσεις. 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Περιγραφή του πεδίου της πιλοτικής εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των θεωρητικών 

υποβάθρων, των γενικών προσεγγίσεων και του γενικού σχεδίου που χρησιμοποιούνται για αυτό.

 • Περιγραφή του κύριου στόχου της πιλοτικής εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων και εκβάσεων. 

 • Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση επισκόπησης, με έμφαση στη στρατηγική και τη μεθοδολογία 

αξιολόγησης, και σε όλη την αναφορά της πιλοτικής εφαρμογής.

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Περιγραφή των ρόλων και των ευθυνών κάθε εταίρου.

 • Το σχέδιο δράσης σε μορφή γραφήματος Gantt.

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Περιγραφή κάθε ομάδας στόχου και των λειτουργιών τους στη διαδικασία υλοποίησης και αξιολόγησης. 

Ειδικότερα, Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού, ακαδημαϊκοί και φοιτητές.

 • Πίνακας περιγραφής των κριτηρίων επιλογής και της διαδικασίας των συμμετεχόντων στις ομάδες-στόχους 

και ολόκληρη τη σχετική τεκμηρίωση.
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5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Περιγραφή του πεδίου της αξιολόγησης, με σύντομη πληροφόρηση σχετικά με το τεχνικό, το περιεχόμενο 

και το παιδαγωγικό σημείο εστίασης. 

 • Περιγραφή του αντικειμένου αξιολόγησης.

 • Περιγραφή της συλλογής δεδομένων και των μεθόδων μέτρησης σε βάθος που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

διαδικασία, με όλα τα σχετικά έγγραφα. 

 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για τους Ειδικούς του Έργου, τους Επαγγελματίες ΑΔ, τους 

ακαδημαϊκούς, την ανατροφοδότηση τω ν φοιτητών.

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ

 • Αυτή η ενότητα περιέχει την έκθεση αναφοράς της αξιολόγησης και την περιγραφή των ληφθέντων 

ενεργειών, με βάση την ανάλυση των μετρημένων αποτελεσμάτων που μετρούν τη χρησιμότητα και την 

αποτελεσματικότητα του μαθήματος. Η έκθεση αναφοράς περιλαμβάνει πιθανές περιοχές βελτίωσης και 

δράσεις για την εφαρμογή αυτών των βελτιώσεων.

7. ΔΟΚΙΜΕΣ

 • Ζητήθηκε από τους φοιτητές του ΑΔ να δώσουν μαρτυρίες για την εμπειρία τους. Αυτό το εγχειρίδιο 

περιέχει τις σκέψεις τους για το μάθημα και την αποτελεσματικότητά του και την ανταπόκρισή του στις 

στοχευόμενες προκλήσεις του έργου MMEHR.  

8. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

 • Όλες οι φόρμες ερωτηματολογίων και τα εργαλεία ανάλυσης είναι επισυναπτόμενα. 
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