
 

        

 

 

 

 

Α.Π.:  10971                                                                         Αθήνα, 02/08/2013 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΧΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ 

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΓΔΔ 
 

(ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ) 

 

To ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, ζα πινπνηήζεη πξόγξακκα Ανώηεπηρ ςνδικαλιζηικήρ 
Δκπαίδεςζηρ (Ακαδημία ηηρ Δπγαζίαρ) γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γλώζεσλ θαη 
ησλ δεμηνηήησλ ησλ κειώλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο κε ζηόρν ηελ 
αλάδεημε ηνπ ζύγρξνλνπ θαη εγεηηθνύ ξόινπ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο παξέκβαζεο 
ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο θαη γεληθόηεξα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο.  
 
 
 

Πεπιεσόμενο ηων ππογπαμμάηων ηηρ Ανώηεπηρ ςνδικαλιζηικήρ 
Δκπαίδεςζηρ (Ακαδημία ηηρ Δπγαζίαρ) 

Σην πξόγξακκα ηεο Αθαδεκίαο ηεο Δξγαζίαο, απνδίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε 
ζηε θεωπηηική καηάπηιζη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζηελ ππακηική και 
βιωμαηική ηνπο εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ικανοηήηων και 
δεξιοηήηων. 

Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 430 ωπών θαη πεξηιακβάλεη καζήκαηα πνπ 
απαηηνύλ ηελ παξνπζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (260 ώπερ) θαζώο θαη εμ’ 
απνζηάζεσο καζήκαηα (170 ώπερ). 

Τα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ακαδημία ηηρ Δπγαζίαρ ηεο ΓΣΔΔ 
ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα:  
 

3
ηρ

 επηεμβπίος 36 (1
ορ

 Όποθορ) -  10432, ΑΘΗΝΑ 
 

Σηλέθωνο: 210 - 5218750 
Fax: 210 - 5218754 

E-mail: akadimiaergasias@kanep-gsee.gr 

Γικηςακόρ ηόπορ: www.kanep-gsee.gr   
            

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

ΑΘΗΝΑ 2013 

mailto:kanep@otenet.gr
http://www.kanep-gsee.gr/
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Ππόγπαμμα Ώπερ                                             
Μαθηζιακά 
ανηικείμενα 
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 Φςσική παποςσία 

260 ώπερ                       
 

16 μαθήμαηα 

 Σπκκεηνρή ζε νκάδα κε 
εθπαηδεπηή-ζύκβνπιν 

 Βίληεν-κάζεκα (DVD) 
 Σεκεηώζεηο –    

Αζθήζεηο 
 αηνκηθέο εξγαζίεο 

Εξ’ αποστάσεωρ 

170 ώπερ                                   

 Αμηνιόγεζε από ηνπο 
εθπαηδεπηέο αλά 
αληηθείκελν (εμεηαζηηθή 
πεξίνδνο ) 

 
 

Σηα καζεζηαθά αληηθείκελα πεξηιακβάλνληαη: 

 

o ηοισεία Μικποοικονομίαρ – Μακποοικονομίαρ κ’ Γημοζιονομικήρ 
Πολιηικήρ, 

o Δπγαζιακέρ σέζειρ & ηοισεία Δπγαηικού Γικαίος, 

o Σεσνικέρ Δπικοινωνίαρ κ’ Ρηηοπικήρ ηος Γημόζιος Λόγος, 

o Πολιηικέρ Για Βίος Μάθηζηρ κ’ ςνδικάηα 

o Δςπωπαϊκοί Θεζμοί κ’ Απσέρ Γημοκπαηικού Πολιηεύμαηορ, 

o Θέμαηα Οπγάνωζηρ κ’ Γιοίκηζηρ κ’ Γιασείπιζηρ Ανθπώπινος 
Γςναμικού 

o Θέμαηα Ανθπώπινων Γικαιωμάηων 

o Γιασείπιζη Κπίζεων, Γςναμική Ομάδων κ’ Φςσολογία ηηρ 
Δπγαζίαρ 

o Απσέρ, Ρόλορ κ’ Ιζηοπία ηος Δπγαηικού Κινήμαηορ, 

o Θέμαηα Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ 

o Θέμαηα Τγιεινήρ και Αζθάλειαρ  

o Θέμαηα Ανθπώπινος Γςναμικού,  

o Σεσνικέρ Γιαππαγμαηεύζεων,  

o ηοισεία Λογιζηικήρ,  

o ηοισεία Κοινωνικήρ ηαηιζηικήρ,  

o Κοινωνιολογία ηηρ Δπγαζίαρ  

και  

o Θέμαηα Πεπιβάλλονηορ. 

 

ε ποιοςρ απεςθύνεηαι  

Τν πξόγξακκα ηεο Ανώηεπηρ ςνδικαλιζηικήρ Δκπαίδεςζηρ (Ακαδημία 
ηηρ Δπγαζίαρ ηηρ ΓΔΔ) απεπζύλεηαη γεληθά ζε ζπλδηθαιηζηέο θαη ζε 
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ζπλδηθαιίζηξηεο κε ελεξγή δξάζε ζε πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο 
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαζώο θαη ζην ηξηηνβάζκην 
ζπλδηθαιηζηηθό όξγαλν.  

Σπγθεθξηκέλα ζα επηκνξθσζνύλ ζπλνιηθά 25 ζπλδηθαιηζηέο θαη 
ζπλδηθαιίζηξηεο από όιε ηε ρώξα. 

 

Πόηε  θα λειηοςπγήζοςν ηα ππογπάμμαηα 

Τν πξόγξακκα ηεο Ανώηεπηρ ςνδικαλιζηικήρ Δκπαίδεςζηρ (Ακαδημία 
ηηρ Δπγαζίαρ ηηρ ΓΔΔ) ζα ιεηηνπξγήζεη ην ρξνληθό δηάζηεκα Οκηώβπιορ 
2013 – Ιούνιορ 2014 θαη ζπγθεθξηκέλα: 12/10/2013 – 29/06/2014. 

 

Τα καζήκαηα δηδάζθνληαη άββαηο (από 09:30 έσο 16:30) θαη Κςπιακή (από 
10:00 έσο 15:15) ηηο αθόινπζεο εβδνκάδεο αλά κήλα: 
 

Μήναρ 
Απιθμόρ 

 εβδομάδων / 
Μήνα 

Ανηικείμενο 

Οκηώβπιορ 2013 
Νοέμβπιορ 2011 

2 Μαζήκαηα 

Νοέμβπιορ 2013 2 Μαζήκαηα 

Γεκέμβπιορ 2013 2 Μαζήκαηα 

Ιανοςάπιορ 2014 2 Μαζήκαηα 

Φεβποςάπιορ 2014 2 Μαζήκαηα 

Μάπηιορ 2014 2 Μαζήκαηα 

Αππίλιορ 2014 2 Μαζήκαηα 

Μάιορ 2014 2 Μαζήκαηα 

Ιούνιορ 2014 2 Μαζήκαηα 

ΤΝΟΛΟ 18 εβδνκάδεο  

 

 

Πιζηοποίηζη γνώζεων-δεξιοηήηων  

Κάζε εθπαηδεπόκελνο/-ε ζα αμηνινγείηαη γηα ηελ επίδνζή ηνπ/-εο, ηηο γλώζεηο 
θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ θαηέθηεζε ζε θάζε καζεζηαθό αληηθείκελν. Με ηελ 
επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο θνίηεζήο ηνπ/-εο ζα ηνπ/-εο απνλέκεηαη 
Πιζηοποιηηικό Για Βίος Δκπαίδεςζηρ. 
 

Ποιούρ αθοπά η ππόζκληζη ενδιαθέπονηορ 

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα ηεο Ακαδημίαρ 
ηηρ Δπγαζίαρ έρνπλ ππνςήθηνη/-ηεο κε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
o λα έρνπλ απνθνηηήζεη από ην Πξόγξακκα ηεο Βαζικήρ ςνδικαλιζηικήρ 

Δκπαίδεςζηρ ή ηεο Διζαγωγικήρ ςνδικαλιζηικήρ Δκπαίδεςζηρ ηος 
ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ ή από ηα Δναλλακηικά Ππογπάμμαηα Για Βίος 
Δκπαίδεςζηρ ηνπ ΙΝΔ/ΓΔΔ ηεο πεξηόδνπ 2007-2008. 
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o λα είλαη απόθοιηοι (ηνπιάρηζηνλ) Γπκλαζίνπ, ή ηεο Γ’ ηάμεο (παιαηνύ 
ηύπνπ) εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ. 

o λα έρνπλ ζςνδικαλιζηική εμπειπία κε κηθξή ηνπιάρηζηνλ ζεηεία ζε Γ.Σ. 
πξσηνβάζκηνπ ή δεπηεξνβάζκηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ νξγάλνπ ή 
απνδεδεηγκέλε ππνςεθηόηεηα γηα Γ.Σ. ή ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο θαη 
ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα εθπξνζώπεζεο (ζπζηαηηθέο επηζηνιέο από ηα 
αξκόδηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα). 

o ε γλώζε Αγγλικών θαη Ηλεκηπονικών Τπολογιζηών δελ είλαη αλαγθαία 
πξνϋπόζεζε, αιιά όηαλ ππάξρεη ζα ιακβάλεηαη ππόςε. 

 
Οη ππνςήθηνη/-εο εθπαηδεπόκελνη/-εο πνπ πιεξνύλ ηα παξαπάλσ ηςπικά 
πποζόνηα ζηε ζπλέρεηα ζα αμηνινγεζνύλ από αξκόδηα Δπηηξνπή Δπηινγήο 
εθπαηδεπνκέλσλ, ε νπνία: 

o ζα ζπλεθηηκήζεη ηα επηπιένλ ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνύ ηνπ/-εο 
ππνςεθίνπ/-αο, θαη 

o κέζσ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο, ζα δηεξεπλήζεη ηηο επξύηεξεο θνηλσληθέο 
δεμηόηεηεο, ηηο ηθαλόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, θαζώο θαη ηε 
δηαζεζηκόηεηα, ηελ πξόζεζε ηνπ/-εο ππνςεθίνπ/-αο λα εκπιαθεί ελεξγά 
ζην πξόγξακκα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ/-εο ππνςεθίνπ/-αο. 

 
 
Γικαιολογηηικά πος ππέπει να καηαηεθούν 

1. Έληππε αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα 

2. Σύληνκν Βηνγξαθηθό κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζποςδών, ησλ 
επιμοπθωηικών ππογπαμμάηων, ηεο επγαζιακήρ θαη 
ζςνδικαλιζηικήρ ηνπο εκπεηξίαο, θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ 
θξίλνπλ νη ίδηνη απαξαίηεην. 

3. Αληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ ηίηισλ, βεβαηώζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ, 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ αίηεζε ή ζην βηνγξαθηθό ηνπο. 

4. Σύληνκε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή όπνπ νη ελδηαθεξόκελνη ζα αλαθέξνπλ 
ηνπο ιόγνπο, ηα θίλεηξα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο 
ζην πξόγξακκα. 

5. Υπεύζπλε δήισζε όηη δεζκεύνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξόγξακκα 
ηεο Αθαδεκίαο ηεο Δξγαζίαο θαη λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο δηδαθηηθέο ηνπ 
απαηηήζεηο (εξγαζίεο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, εξγαζία ζε νκάδα) θ.ά. 

6. Γύν πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο  

 

 
Οδηγίερ Τποβολήρ 
Οη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηελ έληππε Αίηεζε 
Σπκκεηνρήο από ηελ ιζηοζελίδα www.kanep-gsee.gr ή από ην ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ 
ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε όπνπ θαηαηίζεληαη θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο: 

Γ΄ επηεμβπίος 36, 104 32, Αθήνα 

1ορ όποθορ, ώπερ 9:00 έωρ 16:00 

http://www.kanep-gsee.gr/
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Οη πξσηόηππεο αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη 
ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθά. Γεν γίνονηαι απνδεθηέο αηηήζεηο κε θαμ ή e-mail. 
 
Η διαδικαζία ςποβολήρ ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη από 2 Αςγούζηος  2013 θαη 
ιήγεη ζηηο 30 επηεμβπίος  2013. 
 
Μεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία καμία αίηηζη δεν θα γίνεηαι δεκηή νύηε 
θαη ηαρπδξνκηθά (ε εκεξνκελία ηνπ ηαρπδξνκείνπ δεν ιακβάλεηαη ππόςε). 
 
Τα απνηειέζκαηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζα 
δεκνζηνπνηεζνύλ κε θαηαρώξεζή ηνπο ζηελ ιζηοζελίδα ηνπ ΚΑΝΔΠ/ΓΣΔΔ   
www.kanep-gsee.gr   κέρξη  ηηο 15 Οκηωβπίος 2013. 
 
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ θαιέζηε ην ΚΑΝΔΠ/ΓΣΔΔ ζην ηει. 210-
5218700 είηε απεπζπλζείηε ζηελ θ. Μόληθα Φξηζηνδνύινπ  ζην ηει. 210-
5218750  θαη ηνλ θ. Μελά Ηιία  ζην ηει. 210-5218763, ώξεο 9.00-16:00. 
 

 
 

Για ηο ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ 
 

Ο Γιεςθύνων ύμβοςλορ 
 
 

Μισάληρ ΚΟΤΡΟΤΣΟ 

 

http://www.kanep-gsee.gr/as

