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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ,
Συνεχίζοντας την υλοποίηση του έργου μας, είμαστε υπερήφανοι
να μοιραστούμε μαζί σου περισσότερα νέα πάνω στο τι
επιτεύχθηκε στο έργο μας πρόσφατα.

GRCEssentials – Αντίκτυπο Έργου
Κατά τη σύνταξη της πρότασης του GRCEssentials, ένας απ’ τους
κύριους τομείς που η κοινοπραξία ήθελε να έχει αντίκτυπο ήταν
να επιτρέψει στις ΜΜΕ να γίνουν αποτελεσματικότερες,
ανθεκτικές, ανταγωνιστικές και βιώσιμες, υποστηρίζοντάς τις
να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία που
σχετίζονται στους τομείς της Εταιρικής Διακυβέρνησης,
Διαχείρισης Κινδύνων και Συμμόρφωσης.
Καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου μισού του
έργου GRCEssentials, παρά τις πολλές προκλήσεις που μας έφερε
η πανδημία, σημειώνουμε πρόοδο σε όλα τα πνευματικά
παραδοτέα και τα επεκτείνουμε πέρα από τις δεσμεύσεις που
έχουν αναληφθεί.
Το "GRCEssentials One Concept", μια βήμα προς βήμα
επαναληπτική προσέγγιση με στόχο να καθοδηγήσει τις
εταιρείες όλων των μεγεθών για το πώς να εφαρμόσουν το
μοντέλο GRCEssentials στο λειτουργικό/επαγγελματικό τους
περιβάλλον, είναι ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τα πέντε βήματα του
μοντέλου, Ανάλυση, Καθορισμός, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και
Επαλήθευση, παρέχουν ενέργειες σε όλους τους τομείς
λειτουργίας μιας εταιρείας ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας
καθενός απ’ τους 5 κλάδους του έργου GRCEssentials.
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Το "GRCEssentials One Concept" θα συμπληρώσει το
εκπαιδευτικό μάθημα και το εκπαιδευτικό υλικό που
αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου μας και
φιλοξενείται στην πλατφόρμα μάθησης.
Απλά πατήστε εδώ!
Η πιστοποίηση GRCEssentials και η μεθοδολογία που
βασίζεται στην εργασία, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα
χρησιμεύσουν ως επιτομή του έργου μας και θα υποστηρίξουν
την ομάδα-στόχο μας να γίνει «αποτελεσματική και ανθεκτική».

Πιστοποίηση GRCEssentials
Στο πρώτο τρίμηνο του 2021, το Πνευματικό Παραδοτέο 3:
Πιστοποίηση GRCEssentials έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή.
Η εξέταση για την Πιστοποίηση GRCEssentials θα προσφέρεται
online και θα ενσωματωθεί στην Πλατφόρμα Εκμάθησης
GRCEssentials. Η πιστοποίηση θα είναι διαθέσιμη σε όσους έχουν
ολοκληρώσει το Σεμινάριο GRCEssentials.
Ως κοινοπραξία, είμαστε περήφανοι που βλέπουμε ότι οι
μελλοντικοί μαθητές του GRCEssentials θα έχουν την ευκαιρία να
αξιοποιήσουν τα οφέλη από την απόκτηση της πιστοποίησης
βάσει διεθνών προτύπων.
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Η διαδικασία εξέτασης GRCEssentials θα βασίζεται στις αρχές
του προτύπου ISO/IEC 17024: 2012 και θα εξετάσει καθένα από
τους τρεις κύριους τομείς των αρχών GRC: Εταιρική
Διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνων και Συμμόρφωση, αλλά
θα εξετάσει επίσης τα βασικά στοιχεία του GRCEssentials One
Model. Η εξέταση θα επαληθεύσει τις δεξιότητες των
εκπαιδευομένων και θα παρέχει το πιστοποιητικό GRCEssentials
που θα επιτρέπει στους κατόχους του να είναι πιο
ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και να αντιμετωπίζουν
αποτελεσματικά τις αλλαγές και τις προκλήσεις της εποχής μας.
Η διαδικασία εξέτασης θα είναι υψηλής ποιότητας με καλά
δομημένες ερωτήσεις, τύπου "Επιτυχία/Αποτυχία" και
δεσμεύεται να είναι φιλική προς το χρήστη, προσβάσιμη και
κατανοητή.
Δημιουργώντας το πιστοποιητικό GRCEssentials, αγκαλιάζουμε
τη σημασία και τον στόχο της έννοιας πιστοποίησης: να
βοηθήσουμε στην προώθηση του επαγγέλματος.
Μέσω της πιστοποίησης GRCEssentials, οι ΜΜΕ θα
αποκτήσουν πιστοποιημένο προσωπικό, οι Επιχειρηματικοί
Σύλλογοι θα έχουν μια νέα υπηρεσία/προϊόν για να
εξυπηρετήσουν τα μέλη τους, οι εργαζόμενοι και οι
αιτούντες για εργασία θα έχουν την ευκαιρία να
πιστοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, καθώς
και να αποδείξουν την ικανότητά τους σε τις περιοχές του
GRC.
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Η Πλατφόρμα Εκμάθησης GRCEssentials θα δοθεί για
εξωτερικές δοκιμές σε χρήστες το δεύτερο τρίμηνο του 2021.
Η GRCEssentials Μεθοδολογία με βάση την εργασία
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η επόμενη online συνάντηση είναι προγραμματισμένη για
το Μάρτιο του 2021.
Θα σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητές μας!

Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε ασφαλής
Η ομάδα του GRCEssentials
Ακολουθήστε μας:
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