ης
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων»
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ –
Α.Π. 8»
Στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
To ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, θα υλοποιήσει πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης για την
ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών Δεξιοτήτων στην Αττική, με στόχο την
ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων του ιδιωτικού
τομέα και την ενδυνάμωσή τους στο χώρο της εργασίας, της οικονομίας και
της κοινωνίας.
Θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες τέσσερις Θεματικές Ενότητες:
 Στοιχεία σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας και εργασιακές σχέσεις στο
σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον
 Δεξιότητες εργαζομένων στο γραπτό λόγο και την επικοινωνία (προφορική και
μη-λεκτική)
 Θέματα Οικονομίας και εργασιακός βίος
 Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης
Περιεχόμενο της 1ης Θεματικής Ενότητας:
Στοιχεία Εργατικής Νομοθεσίας και Εργασιακές Σχέσεις στο σύγχρονο
οικονομικό περιβάλλον
Στο πρόγραμμα της εν λόγω θεματικής ενότητας, αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση
τόσο στη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, καθώς στην πρακτική
και βιωματική τους εκπαίδευση αλλά και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων
και δεξιοτήτων μέσω e- learning.
Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 70 ωρών εκ των οποίων 35 ώρες
δια ζώσης και 35 με τη μέθοδο e-learning. Για την υλοποίηση της εξ

αποστάσεως εκπαίδευσης θα παραχθεί εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό σε
πλατφόρμα e-learning
Τα γενικά χαρακτηριστικά της εν λόγω θεματικής ενότητας συνοψίζονται
στον ακόλουθο πίνακα:

Στοιχεία Εργατικής
Νομοθεσίας και
Εργασιακές Σχέσεις στο
σύγχρονο οικονομικό
περιβάλλον

Πρόγραμμα

Ώρες

Δια ζώσης
35

e-learning
35

Μαθησιακά
αντικείμενα

Μέσα

Στοιχεία εργατικού
Δικαίου και εργατικής
Νομοθεσίας



Θέματα διαβούλευσης
στον εργασιακό χώρο



Eδικά θέματα
οργάνωσης και
διοίκησης της
οικονομίας
και του εργασιακού
περιβάλλοντος








Συμμετοχή σε ομάδα με
εκπαιδευτή-σύμβουλο
Βίντεο-μάθημα (DVD)
Σημειώσεις –
Ασκήσεις
ατομικές και ομαδικές
εργασίες
e -learning

Αξιολόγηση από τους
εκπαιδευτές ανά
αντικείμενο (εξεταστική
περίοδος )

Περιεχόμενο της 2ης Θεματικής Ενότητας:
Δεξιότητες εργαζομένων στο γραπτό λόγο και την επικοινωνία (προφορική
και μη-λεκτική)
Στο πρόγραμμα της εν λόγω θεματικής ενότητας, αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση
τόσο στη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, καθώς στην πρακτική
και βιωματική τους εκπαίδευση αλλά και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων
και δεξιοτήτων μέσω e- learning.
Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 70 ωρών εκ των οποίων 35 ώρες
δια ζώσης και 35 με τη μέθοδο e-learning. Για την υλοποίηση της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης θα παραχθεί εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό σε
πλατφόρμα e-learning
Τα γενικά χαρακτηριστικά της εν λόγω θεματικής ενότητας συνοψίζονται
στον ακόλουθο πίνακα:
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Δεξιότητες εργαζομένων στο
γραπτό λόγο και την
επικοινωνία (προφορική και μηλεκτική)

Πρόγραμμα

Ώρες

Μαθησιακά
αντικείμενα

Μέσα


Δια ζώσης
35

Στοιχεία επικοινωνίας
Μορφές και τύποι
επικοινωνίας

e-learning
35

Δεξιότητες
επικοινωνίας στον
προφορικό και γραπτό
λόγο








Συμμετοχή σε ομάδα με
εκπαιδευτή-σύμβουλο
Βίντεο-μάθημα (DVD)
Σημειώσεις –
Ασκήσεις
ατομικές και ομαδικές
εργασίες
e -learning

Αξιολόγηση από τους
εκπαιδευτές ανά
αντικείμενο (εξεταστική
περίοδος )

Περιεχόμενο της 3ης Θεματικής Ενότητας:
Θέματα Οικονομίας και εργασιακός βίος
Στο πρόγραμμα της εν λόγω θεματικής ενότητας, αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση
τόσο στη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, καθώς στην πρακτική
και βιωματική τους εκπαίδευση αλλά και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων
και δεξιοτήτων μέσω e- learning.
Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 70 ωρών εκ των οποίων 35 ώρες
δια ζώσης και 35 με τη μέθοδο e-learning. Για την υλοποίηση της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης θα παραχθεί εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό σε
πλατφόρμα e-learning
Τα γενικά χαρακτηριστικά της εν λόγω θεματικής ενότητας συνοψίζονται
στον ακόλουθο πίνακα:

Θέματα Οικονομίας και
εργασιακός βίος

Πρόγραμμα

Ώρες

Μαθησιακά
αντικείμενα

Δια ζώσης

Ανάλυση Μικρο-Μάκρο
Οικονομικής Θεωρίας

35

e-learning
35

Στοιχεία Στατικής που
βοηθούν στην
παρακολούθηση
οικονομικών γεγονότων
Ανάλυση οικονομικών
θεμάτων σε σχέση με
τον εργασιακό βίο

Μέσα







Συμμετοχή σε ομάδα με
εκπαιδευτή-σύμβουλο
Βίντεο-μάθημα (DVD)
Σημειώσεις –
Ασκήσεις
ατομικές και ομαδικές
εργασίες
e -learning
Αξιολόγηση από τους
εκπαιδευτές ανά
αντικείμενο (εξεταστική
περίοδος )
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Περιεχόμενο της 4ης Θεματικής Ενότητας:
Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης
Στο πρόγραμμα της εν λόγω θεματικής ενότητας, αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση
τόσο στη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, καθώς στην πρακτική
και βιωματική τους εκπαίδευση αλλά και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων
και δεξιοτήτων μέσω e- learning.
Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 70 ωρών εκ των οποίων 35 ώρες
δια ζώσης και 35 με τη μέθοδο e-learning. Για την υλοποίηση της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης θα παραχθεί εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό σε
πλατφόρμα e-learning
Τα γενικά χαρακτηριστικά της εν λόγω θεματικής ενότητας συνοψίζονται
στον ακόλουθο πίνακα:

Πρόγραμμα

Ώρες

Μαθησιακά
αντικείμενα

Μέσα

Ζητήματα
κοινωνικής
πολιτικής και
κοινωνικής
ασφάλισης



Δια ζώσης
35

Θέματα Κοινωνικής
Ασφάλισης
Θέματα Κοινωνικής
Πολιτικής

e-learning
35







Συμμετοχή σε ομάδα με
εκπαιδευτή-σύμβουλο
Βίντεο-μάθημα (DVD)
Σημειώσεις –
Ασκήσεις
ατομικές και ομαδικές
εργασίες
e -learning
Αξιολόγηση από τους
εκπαιδευτές ανά
αντικείμενο (εξεταστική
περίοδος )

Ομάδα - Στόχος
Οι παραπάνω θεματικές ενότητες απευθύνονται σε εργαζόμενους του
ιδιωτικού τομέα που έχουν προηγούμενη μαθησιακή εμπειρία σε ανάλογα
θέματα. Ενδεικτικά θα επιμορφωθούν 25 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ανά
Θεματική Ενότητα.
Περίοδος υλοποίησης των Θεματικών Ενοτήτων
Τα εν λόγω προγράμματα θα υλοποιηθούν στην Αθήνα στην έδρα του
ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στις ακόλουθες ημερομηνίες:
 Στοιχεία σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας και εργασιακές σχέσεις στο
σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον – Χρόνος υλοποίησης από 25/1/2014 έως
23/2/2014. Υλοποίηση δια ζώσης συναντήσεων 25/1-26/1/2014, 8/2-9/2/2014,
22/2-23/2/2014.
 Δεξιότητες εργαζομένων στο γραπτό λόγο και την επικοινωνία (προφορική και
μη-λεκτική) – Χρόνος υλοποίησης από 8/3 έως 30/3/2014. Υλοποίηση δια
ζώσης συναντήσεων 8/3-9/3/2014, 15/3–16/3/2014, 29/3-30/3/2014.
 Θέματα Οικονομίας και εργασιακός βίος – Χρόνος υλοποίησης από 12/4 έως
25/5/2014. Υλοποίηση δια ζώσης συναντήσεων 12/4-13/4/2014, 10/511/5/2014, 24/5-25/5/2014.
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 Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης – Χρόνος
υλοποίησης από 7/6 έως 29/6/2014 Υλοποίηση δια ζώσης συναντήσεων 7/68/6/2014, 14/6-15/6/2014, 28/6-29/6/2014.
Πιστοποίηση γνώσεων - δεξιοτήτων
Κάθε εκπαιδευόμενος/η θα αξιολογείται για την επίδοσή του, τις γνώσεις και
τις δεξιότητες που κατέκτησε σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο. Με την
επιτυχημένη ολοκλήρωση της φοίτησής του θα του απονέμεται
Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη θεματική.
Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα
προγράμματα έχουν υποψήφιοι/-ιες που πληρούν τα ακόλουθα τυπικά
προσόντα:
o έχουν αποφοιτήσει από το Πρόγραμμα της Βασικής Συνδικαλιστικής
Εκπαίδευσης ή της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης του
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ή από τα Εναλλακτικά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
o είναι απόφοιτοι (τουλάχιστον) Γυμνασίου, ή της Γ’ τάξης (παλαιού τύπου)
εξατάξιου γυμνασίου.
Η γνώση Αγγλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών δεν είναι αναγκαία
προϋπόθεση, αλλά όταν υπάρχει θα λαμβάνεται υπόψη.
Οι υποψήφιοι /-ες εκπαιδευόμενοι που πληρούν τα παραπάνω τυπικά
προσόντα στη συνέχεια θα αξιολογηθούν από αρμόδια Επιτροπή Επιλογής
εκπαιδευομένων, η οποία:
o θα συνεκτιμήσει τα επιπλέον στοιχεία του βιογραφικού του /της υποψηφίου
/-ας,
και αν κριθεί αναγκαίο
o μέσω προσωπικής συνέντευξης, θα διερευνήσει τις ευρύτερες κοινωνικές
δεξιότητες, τις ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και τη
διαθεσιμότητα, την πρόθεση του υποψηφίου να εμπλακεί ενεργά στο
πρόγραμμα και τις προσδοκίες του υποψηφίου.
Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν
1. Έντυπη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα
2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα με συνοπτική περιγραφή των σπουδών,
των επιμορφωτικών προγραμμάτων, της εργασιακής τους εμπειρίας,
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητο.
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3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεσμεύονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα
και να ανταποκριθούν στις διδακτικές του απαιτήσεις (εργασίες,
εργαστηριακές ασκήσεις, εργασία σε ομάδα) κ.ά.

Οδηγίες Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση
Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.kanep-gsee.gr ή από το ΚΑΝΕΠ /
ΓΣΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση:
Γ΄ Σεπτεμβρίου 36, 104 32, Αθήνα
1ος όροφος, ώρες 10:00 έως 15:00
Οι αιτήσεις κατατίθενται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 16/1/2014 και λήγει την
20/1/2014
Μετά την έλευση της παραπάνω ημερομηνίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται
δεκτή.
Τα αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευομένων θα
δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ
www.kanep-gsee.gr μέχρι 21/1/2014.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το ΚΑΝΕΠ στο τηλ.:210-52 18
700 είτε απευθυνθείτε στην κ. Μόνικα Χριστοδούλου τηλ. 210-52 18 750 και
την κ. Κατερίνα Μπουγιούκου τηλ. 210-52 18 749, ώρες 10.00 - 15:00.
Για το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μιχάλης ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ
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