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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  

 

Τα προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου ανήκουν 

στις παρακάτω δύο θεματικές ενότητες: 

- Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και κατάρτισης – Υποέργο 1. 

- Προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των συνδικαλιστικών 

εκπροσώπων και των εγγεγραμμένων μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων που 

εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ - Υποέργο 2. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι κάποια προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης υλοποιούνται 

σε διά ζώσης μορφή εκπαίδευσης και κάποια σε μεικτή μορφή εκπαίδευσης.  

Η διά ζώσης είναι η γνωστή, κλασική μορφή εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο μέσα στην 

αίθουσα διδασκαλίας. Ο τρόπος που οργανώνεται και υλοποιείται η διά ζώσης εκπαίδευση 

βασίζεται στη βιωματική μάθηση. Ο εκπαιδευτής περιορίζει τη χρήση εισηγήσεων και αξιοποιεί 

συστηματικά μια σειρά διαφορετικών τεχνικών, οι οποίες βοηθούν την ουσιαστικότερη 

κατανόηση του περιεχομένου και υποστηρίζουν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων 

(καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις - απαντήσεις, ομαδική εργασία, μελέτη περίπτωσης, 

αντιπαραθετική συζήτηση, παιχνίδι ρόλων κ.λπ.). 

Η μεικτή μορφή είναι συνδυασμός διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση υποστηρίζεται από ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle και σας παρέχει 

τη δυνατότητα να μαθαίνετε επιλέγοντας οι ίδιοι τον τόπο, το χρόνο και το ρυθμό της 

μελέτης μέσα στο συγκεκριμένο ωστόσο χρονικό περιθώριο υλοποίησης του προγράμματος 

που θα ορίζεται από το φορέα. Ως εκπαιδευόμενοι, είναι απαραίτητο να μελετήσετε το 

αναρτημένο διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον, αξιοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα 

ηλεκτρονικά εργαλεία ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας απαντάτε σε δραστηριότητες, 

θέτετε και σχολιάζετε προβληματισμούς, αναζητάτε πληροφορίες στο πλαίσιο μιας 

διαδικτυακής κοινότητας μάθησης όπου καθοδηγήστε σε διαδικασίες αλληλεπίδρασης με το 

υλικό, τους συνεκπαιδευμένους και τον/την εκπαιδευτή/τριά σας. 

Για τα προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας 20 ωρών, η παρακολούθηση είναι δωρεάν. Οι 

συμμετέχοντες σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν προτεραιότητα συμμετοχής στα 

επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης. 

Ανάλογα με το υποέργο και τη μορφή εκπαίδευσης, τα επιδοτούμενα προγράμματα έχουν 

διαφορετική διάρκεια (σε ώρες). Προβλέπεται επιδότηση 3€ ανά ώρα κατάρτισης (μικτά) για 
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τις διά ζώσης ώρες κατάρτισης και 2€ ανά ώρα κατάρτισης (μικτά) για τις εξ αποστάσεως 

ώρες κατάρτισης. 

Ως υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε όσα προγράμματα 

επιμόρφωσης διάρκειας 20 ωρών επιθυμείτε και μέχρι 5 αντικείμενα κατάρτισης διάρκειας 35 

έως 60 ωρών συνολικά και για τα δύο υποέργα μαζί. 

Λάβετε υπόψη σας ότι δεν ξεκινά ταυτόχρονα η υλοποίηση όλων των θεματικών 

αντικειμένων. Οι προβλεπόμενοι χρόνοι έναρξης αποτυπώνονται στο έντυπο «Οδηγίες 

Συμπλήρωσης Αίτησης».  

Στους παρακάτω πίνακες δηλώνεται ποια από τα θεματικά αντικείμενα θα υλοποιηθούν σε δια 

ζώσης και ποια σε μεικτή μορφή εκπαίδευσης καθώς και η διάρκειά τους ανάλογα με το 

υποέργο στο οποίο ανήκουν. 

Προγράμματα Κατάρτισης/Επιμόρφωσης Υποέργου 1: Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής 

επιμόρφωσης και κατάρτισης. 

Διάρκεια προγραμμάτων δια ζώσης επιμόρφωσης: 20 ώρες. 

Διάρκεια προγραμμάτων μεικτής μορφής κατάρτισης: 40 ώρες (20 ώρες δια ζώσης και 20 

ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) ή 60 ώρες (30 ώρες δια ζώσης και 30 ώρες εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης). 

Α/Α 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ /ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

του Υποέργου 1 «Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής 

επιμόρφωσης και κατάρτισης» 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΚ) 

Μεικτή Κατάρτιση ή 

(ΔΚ) Διά Ζώσης  

1 Εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική και κρίση στην Ελλάδα 40 ΜΚ 

20 ΔΖ 

2 Η θεσμική ανασυγκρότηση της ευρωζώνης: 
Μακροοικονομικές και αναπτυξιακές προοπτικές για την 
ελληνική οικονομία 

40 ΜΚ 

20 ΔΖ 

3 Εισοδηματική ανισότητα και συστήματα κοινωνικής 

προστασίας 

40 ΜΚ 

20 ΔΖ 

4 Ασφαλιστικό Σύστημα 60 ΜΚ 

20 ΔΖ 

5 Απασχόληση και Ανεργία 40 ΜΚ 

20 ΔΖ 

6 Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα 60 ΜΚ 

20 ΔΖ 

7 Τεχνικές Διαπραγμάτευσης 
40 ΜΚ 

20 ΔΖ 
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8 Διά Βίου Εκπαίδευση και Πιστοποίηση 40 ΜΚ 

20 ΔΖ 

9 Ανάπτυξη Δικτύωσης και Κοινωνικής Δράσης 60 ΜΚ 

10 Συλλογική Δράση και Ζητήματα Διαφορετικότητας 60 ΜΚ 

11 Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος 40 ΜΚ 

20 ΔΖ 

Προγράμματα Κατάρτισης Υποέργου 2: Προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των συνδικαλιστικών εκπροσώπων και των εγγεγραμμένων μελών των πρωτοβάθμιων 

σωματείων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ. 

Διάρκεια προγραμμάτων δια ζώσης κατάρτισης: 35 ώρες. 

Διάρκεια προγραμμάτων μεικτής μορφής κατάρτισης: 60 ώρες (30 ώρες δια ζώσης και 30 

ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). 

Α/Α 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

του Υποέργου 2 «Προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των συνδικαλιστικών εκπροσώπων και των 

εγγεγραμμένων μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων που 

εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΜΟΡΦΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  (ΜΚ) 

Μεικτή Κατάρτιση ή 

(ΔΚ) Διά Ζώσης 

κατάρτιση 

1 
Διακρίσεις στο χώρο εργασίας: Ευαισθητοποίηση & Θεσμικό 

Πλαίσιο 

60 ΜΚ 

2 Διαχείριση Διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας 60 ΜΚ 

3 Οργανωτικές Ικανότητες 60 ΜΚ 

4 Επικοινωνιακές Ικανότητες 35 ΔΖ 

5 Μεταγνωστικές Ικανότητες (Μαθαίνω πως να μαθαίνω) 60 ΜΚ 

6 Δικαιώματα και αγωγή καταναλωτή 35 ΔΖ 

7 Κοινωνική οικονομία και διοίκηση κοινωνικών φορέων 35 ΔΖ 

8 Δυναμική της ομάδας και επικοινωνία στον εργασιακό χώρο 60 ΜΚ 

9 
Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες εστιασμένες στο χώρο 

εργασίας (αγγλικά) 

60 ΜΚ 

10 Ψηφιακός Εγγραματισμός στις καθημερινές συναλλαγές 60 ΜΚ 

11 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης 60 ΜΚ 

12 Ικανότητες διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας 60 ΜΚ 
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13 Υγιεινή, Ασφάλεια και Πρώτες Βοήθειες στο χώρο εργασίας 35 ΔΖ 

14 Βασικές Δεξιότητες Ι: Windows και Επεξεργασία Κειμένου 35 ΔΖ 

15 Βασικές Δεξιότητες ΙΙ: Υπηρεσίες Διαδικτύου και Παρουσιάσεις 35 ΔΖ 

16 
Βασικές Δεξιότητες ΙΙΙ: Υπολογιστικά Φύλλα και βάσεις 

δεδομένων 

35 ΔΖ 

17 
Εισαγωγή στα Πολυμέσα Ι: Λογισμικό ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών 

35 ΔΖ 

18 
Εισαγωγή στα Πολυμέσα ΙΙ: Εισαγωγή στην επεξεργασία 

εικόνας. 

35 ΔΖ 

19 
Εισαγωγή στα Πολυμέσα ΙΙΙ: Εισαγωγή στην επεξεργασία 

βίντεο και ήχου. 

35 ΔΖ 

20 
Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο 

χώρο εργασίας (social media) 

60 ΔΖ 

21 Αγγλικά για τον τουρισμό 35 ΔΖ 

22 Τουρκικά για τον τουρισμό 35 ΔΖ 

23 
Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ, διαδικτύου & ηλεκτρονικής 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

35 ΔΖ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συμμετοχής σας σε πρόγραμμα κατάρτισης/επιμόρφωσης, 

θα λάβετε βεβαίωση συμμετοχής και επιτυχούς ολοκλήρωσης / παρακολούθησής του. 

Το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης/επιμόρφωσης προβλέπεται να υλοποιηθούν έως και 

τον Οκτώβριο του 2015.

Ο καθορισμός των ημερομηνιών, των θεματικών αντικειμένων και των πόλεων όπου θα 

υλοποιούνται τα προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης αποφασίζονται από το φορέα με 

βάση τη σχετική ζήτηση από τους ενδιαφερόμενους. 




