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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) 

 

To  ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» θα υλοποιήσει προγράμματα Εισαγωγικής, Βασικής και 
Ανώτερης συνδικαλιστικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων των μελών και στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος, με 
στόχο την ανάδειξη του σύγχρονου και ηγετικού ρόλου της συνδικαλιστικής 
παρέμβασης στο χώρο της εργασίας και γενικότερα την αναβάθμιση της 
κοινωνικής και πολιτικής της αποτελεσματικότητας.  

 

Περιεχόμενο των προγραμμάτων της Βασικής Συνδικαλιστικής 
Εκπαίδευσης 

 

Στα προγράμματα της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης αποδίδεται 
ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική και βιωματική εκπαίδευση, στην ανάπτυξη 
των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αλλά και στη θεωρητική κατάρτιση των 
εκπαιδευομένων. 

Είναι διάρκειας 180 ωρών και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ασκήσεις-
δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων στις αρχές και αξίες 
του συνδικαλισμού, στην οργάνωση και διαχείριση της δράσης του 
συνδικαλιστή και στις επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές του δεξιότητες. 
Επιπλέον αναπτύσσονται με βιωματικό τρόπο και σύμφωνα με τις τεχνικές 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μαθησιακά αντικείμενα που θεματικά καλύπτουν 
πεδία όπως: Δημοσιονομική Κρίση και Δημοσιονομική Πολιτική, 
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Εργασιακές σχέσεις και Στοιχεία Εργατικής Νομοθεσίας, Κοινωνική 
Πολιτική και Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Επικοινωνιακή 
Στρατηγική και Συνδικαλιστικό Κίνημα, Μετανάστευση, 
Μεταναστατευτική Πολιτική και Κοινωνική Συνοχή, Η Προοπτική και το 
Μέλλον του Συνδικαλιστικού Κινήματος.  

 

Τα χαρακτηριστικά της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης συνοψίζονται 
στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πρόγ/μα 
Τόπος 

υλοποίησης  

Ώρες          
(σε διάστημα 3 

μηνών) 

Μαθησιακά 
αντικείμενα

Μέσα 

Φυσική 
παρουσία 

120 

 Συμμετοχή σε 
ομάδα με 
εκπαιδευτή-
σύμβουλο 

 Βιντεο-μάθημα 
(DVD) 

 Σημειώσεις – 
Ασκήσεις 

 1 ατομική 
εργασία 

Β
Α
Σ
ΙΚ
Η

  
  
Σ
Υ
Ν
Δ
ΙΚ
Α
Λ
ΙΣ
Τ
ΙΚ
Η

   
 Ε
Κ
Π
Α
ΙΔ
Ε
Υ
Σ
Η

 

Αθήνα κ’ 
Βόλος 

Εξ αποστάσεως

60 

6 θεματικές 
ενότητες, 

 ή ζητήματα 
με 

διαθεματική 
επεξεργασία  Άσκηση σε 

ηλεκτρονικό 
κόμβο 

 Αξιολόγηση από 
τον κόμβο και 
έκθεση του 
εκπαιδευτή-
συμβούλου 

 

Σε ποιους απευθύνονται  

Τα προγράμματα της Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης απευθύνονται 
γενικά σε ενεργά μέλη πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων του ιδιωτικού τομέα, τα οποία έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 
την Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση. 

 

 



 3

Πότε και που θα λειτουργήσουν τα προγράμματα 

To ΚΑΝΕΠ προτίθεται να πραγματοποιήσει προγράμματα της Βασικής 
Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στο χρονικό διάστημα: Δεκέμβριος 2012 – 
Φεβρουάριος 2013, σύμφωνα με τους άξονες 7, 8 στην Αθήνα και στον 
Βόλο. 

 

Πιστοποίηση γνώσεων – δεξιοτήτων 

Κάθε εκπαιδευόμενος/η θα αξιολογείται για την επίδοσή του, τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες που κατέκτησε. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της φοίτησής 
του θα του απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα της Βασικής 
Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης έχουν υποψήφιοι/ες με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

o να είναι απόφοιτοι (τουλάχιστον) Γυμνασίου, ή της Γ΄ τάξης (παλαιού 
τύπου) εξατάξιου γυμνασίου (απόφοιτοι Δημοτικού με συνδικαλιστική 
εμπειρία μπορούν να γίνουν δεκτοί). 

o να είναι εγγεγραμμένοι και ενεργά μέλη σε πρωτοβάθμιες και 
δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα 

o η γνώση Αγγλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών δεν είναι 
αναγκαία προϋπόθεση, αλλά όταν υπάρχει θα λαμβάνεται υπόψη. 

o να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς την Εισαγωγική Συνδικαλιστική 
Εκπαίδευση. 

 

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευόμενοι/ες που πληρούν τα παραπάνω τυπικά 
προσόντα θα αξιολογηθούν από αρμόδια Επιτροπή Επιλογής 
εκπαιδευομένων, η οποία θα συνεκτιμήσει τα επιπλέον στοιχεία του 
βιογραφικού του /της υποψηφίου/ας. 

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν: 

1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (ειδικό έντυπο που 
παρέχεται από τον φορέα). 

2. Βεβαίωση εγγραφής ως μέλους σωματείου. 

3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.  
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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 όπου κατατίθενται και οι αιτήσεις 
συμμετοχής: 

Γ΄ Σεπτεμβρίου 36,   104 32 Αθήνα 

1ος όροφος, ώρες 9:00 έως 16:00 

 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη από την 
ημερομηνία δημοσιοποίησης της παρούσας πρόσκλησης και λήγει στις 
16/11/12. 

 

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευόμενοι/νες που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο 
ανωτέρω πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ μέχρι την 
23/11/12. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το ΚΑΝΕΠ τηλ. 210- 52 18 700 είτε 
απευθυνθείτε στους συμβούλους εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 210-52 18 749  
και 210-52 18 763 , ώρες 10:00 - 17:00. 

 

 

Για το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

Μιχάλης ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ 
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