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Προς: Τα Συνδικαλιστικά στελέχη των Διοικήσεων των Πρωτοβάθμιων 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που ανήκουν στα νομαρχιακά τμήματα  της ΑΔΕΔΥ 

των  Νομών: Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας. 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. 
 
 

Συνάδελφοι, το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, αξιοποιώντας τα συμπεράσματα 

της έρευνας διάγνωσης επιμορφωτικών αναγκών σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο 

επίπεδο συνδικαλιστικών στελεχών, τον προβληματισμό που κατατέθηκε σε ημερίδα 

με θέμα «Δημοσιοϋπαλληλικό  κίνημα και Συνδικαλιστική Εκπαίδευση. Ανάγκες, 

Δυνατότητες, Προοπτικές», αλλά και τις απόψεις των συνδικαλιστικών στελεχών που 

μετείχαν στα πρώτα προγράμματα Συνδικαλιστικής επιμόρφωσης,  προχώρησε με 

ομάδα επιστημόνων στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για 

την ενίσχυση των υπαρχουσών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μελών των 

οργάνων του συνδικαλιστικού κινήματος με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της 

συνδικαλιστικής παρέμβασης και την αποτελεσματικότερη δράση στο χώρο εργασίας 

αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.  

    Τα προγράμματα Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης 

απευθύνονται σε στελέχη  διοικήσεων  πρωτοβάθμιων, συνδικαλιστικών 

οργανώσεων,  μερικών νομών της χώρας,  για την επίτευξη των προαναφερόμενων 

στόχων αλλά και για την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευομένων μετά την 

υλοποίησή  τους.  

Οι απόψεις των εκπαιδευομένων  και τα επιστημονικά συμπεράσματα της 

επεξεργασίας των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων της υπό εξέλιξης σταθμισμένης 

δειγματοληπτικής έρευνας διάγνωσης αναγκών, συνδικαλιστικής εκπαίδευσης – 

επιμόρφωσης σε πρωτοβάθμιο επίπεδο θα συνεκτιμηθούν για την διαμόρφωση των 

τελικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  
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Προτεινόμενα Προγράμματα 
 

Πρόγραμμα Π1: Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής  
                              Επίπεδο Ι –  Αρχάριοι  

 
Σκοπός:  Να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές έννοιες της πληροφορικής  

και να εξοικειωθούν πλήρως με το υλικό και το Λογισμικό [Software & Handware ].  

Eπιστημονικός Υπεύθυνος:  Γεωργιάδης Παναγιώτης. Καθηγ. Πληροφορικής  

                                                Πανεπιστημίου Αθηνών.   

Διάρκεια: 40 ώρες [10 εκπαιδευτικές συναντήσεις ]. 

Εκπαιδευτές:    • 

                     • 

 

Θεματικές  Ενότητες • Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής.  

• Microsoft Windows XP - Διαχείριση αρχείων.

• Επεξεργασία κειμένου – Microsoft Word. 

• Χρήση του Internet και των υπηρεσιών του.  

 

 

 

Εβδομαδιαίο 
Πρόγραμμα 

 
Ώρες  

Τρίτη  
Πέμπτη     

14:00-17:30 
 

 

                                                               ή  

Εβδομαδιαίο 
Πρόγραμμα 

 
Ώρες  

Τρίτη  
Πέμπτη     

 
17:30-20:00 
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Τα προγράμματα έχουν αρθρωθεί με τρόπο ώστε σε επόμενες φάσεις να  

επεκτείνονται συμπληρωματικά   σε νέα αντικείμενα ή σε περαιτέρω εξειδίκευση του 

αρχικού αντικειμένου. 

 

 

Πρόγραμμα Π2:   Με βασικές δεξιότητες Πληροφορικής - Επίπεδο ΙΙ 

                               [ Windows xp,  Microsoft Word,  Internet. ]  
 

Σκοπός: Η κατανόηση από τους συμμετέχοντες των προχωρημένων λειτουργιών του 

λειτουργικού συστήματος των WINDOWS XP, η εκμάθηση προχωρημένων εντολών 

του MS Word, η γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας του MS Excel και η χρήση του 

MS PowerPoint για τη δημιουργία μιας παρουσίασης, ώστε να παρουσιάζουν με τον 

καλύτερο και πιο κατανοητό τρόπο το θέμα τους. 

Διάρκεια: 40 ώρες [10 εκπαιδευτικές συναντήσεις ]. 

Πόλη υλοποίησης: 

             

Θεματικές  Ενότητες • Microsoft Windows XP. 

• Επεξεργασία κειμένου – Microsoft Word. 

• Λογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel. 

• Δημιουργία Παρουσιάσεων – Microsoft PowerPoint. 

 
Εβδομαδιαίο 
Πρόγραμμα 

 
Ώρες  

Τρίτη  
Πέμπτη     

 
14:00-17:30 

 
                                                                  

                                                                     ή 

 

Εβδομαδιαίο 
Πρόγραμμα 

 
Ώρες  

Τρίτη  
Πέμπτη     

 
17:30-20:30 
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 Πρόγραμμα Π3:  Αρχές και αξίες του Συνδικαλιστικού Κινήματος 
 

Σκοπός: Η συλλογική επεξεργασία των γνώσεων, των εμπειριών και των βιωμάτων 

των συμμετεχόντων για τις αρχές και τις αξίες του συνδικαλιστικού κινήματος, καθώς 

και ο συστηματοποιημένος αναστοχασμός για τη συμβολή τους, για τις κοινωνικο-

ιστορικές συνθήκες και τις παραδοχές στις οποίες στηρίζονται, στη σύγχρονη 

συγκρουσιακή συγκυρία. 

 

Eπιστημονικός Υπεύθυνος:  Δημήτρης Βεργίδης. Καθηγητής Επιμόρφωσης  και  

                                                Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πατρών. 

                                              

Διάρκεια: 8 ώρες [Δύο τετράωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις ]. 

Πόλη υλοποίησης :      

 

Θεματικές  

Ενότητες 

 

• Κράτος, κοινωνικό κράτος, δημόσιες υπηρεσίες  και   

συνδικαλισμός. 

• Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ως κοινωνικοί φορείς 

δράσεις. 

• Αρχές και αξίες του συνδικαλιστικού κινήματος. 

• Αρχές, αξίες του συνδικαλιστικού κινήματος και 

κοινωνικές εξελίξεις. 

• Η μόρφωση των εργαζομένων ως συνδικαλιστικό 

αίτημα. 

 

 

Εβδομαδιαίο 
Πρόγραμμα 

 
Ώρες  

 
Δευτέρα 
 

 
14:00-17:30 

             

                                                                          ή  
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Εβδομαδιαίο 
Πρόγραμμα 

 
Ώρες  

 
Δευτέρα 
 

 
17:30-20:00  

 

 

 

Πρόγραμμα Π4: Αρχές  Διοίκησης   Οργανώσεων  -  Σχεδιασμός  

                             πολιτικών.   Διαχείριση  κρίσεων – Επικοινωνία .    

 
Σκοπός: Η ενίσχυση των υπαρχουσών ικανοτήτων των συνδικαλιστικών στελεχών 

ως προς το να μετατρέπουν τις αξίες του συνδικαλιστικού κινήματος σε στόχους, τους 

στόχους σε δράσεις, τις δράσεις σε αποτελέσματα προς όφελος των εργαζομένων. 

Ειδικότερα η απόκτηση πρόσθετων γνώσεων ως προς την οργάνωση των δράσεων 

των συνδικαλιστικών στελεχών, το σχεδιασμό, τη προώθηση και προβολή των 

θέσεων του συνδικαλιστικού κινήματος.              

Eπιστημονικός Υπεύθυνος:  Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος.  Καθηγητής     

                                                Κοινωνιολογίας Παντείου  Πανεπιστημίου.  

 

Διάρκεια: 8 ώρες. [Δύο τετράωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις ] 

Πόλη υλοποίησης:  

 

Θεματικές  

Ενότητες 

 

• Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης.  

• Ηγεσία και ανάπτυξη Ηγετικών ικανοτήτων.  

• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.  

• Στρατηγική Διοίκηση.  

• Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

• Μάρκετινγκ, επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις. 
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Εβδομαδιαίο 
Πρόγραμμα 

 
Ώρες  

 
Τετάρτη 
 

 
14:00-17:30 

                                                              

                                                       ή 

 
Εβδομαδιαίο 
Πρόγραμμα 

 
Ώρες  

 
Τετάρτη 
 

 
17:30-20:00 

 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλα τα μέλη των πρωτοβάθμιων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στα νομαρχιακά 

τμήματα της ΑΔΕΔΥ των  νομών:  Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηρακλείου, 

Ιωαννίνων, Λάρισας και να δηλωθούν συμμετοχές σε ένα ή 

περισσότερα αντικείμενα  μέχρι Παρασκευή 19/10/2007. 

Πληροφορίες:www.Kpolykentro.gr και στα τηλέφωνα 210 3310080-1 

κα Παναγιωτοπούλου ώρες 9-14. 

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε χώρους εκπαίδευσης στις 

πρωτεύουσες των νομών.  
 

Για το Διοικητικό συμβούλιο του Κοινωνικού Πολύκεντρου. 
 
 
      Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γεν. Γραμματέας  
 
 
Θεόδωρος Χρονόπουλος                                             Παναγιώτης  Βούτος   
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

 

 

 

 

Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου – ΑΘΗΝΑ – 105 55
Τηλ. 2103310080-1-2,  Fax: 2103310083  

E-mail: info@ kpolykentro.gr 
Site:  www.kpolykentro.gr 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Να σταλεί με Fax στο 210 3310083 ή με e-mail: info@kpolykentro.gr  

 

 

ΟΝΟΜΑ. ……………………………………………………………….. 

ΕΠΩΝΥΜΟ . …………………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ………………………………………ΤΚ .…………….. 

ΤΗΛΕΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ……………………………………………. 

Ε-MAIL: ………………………………………………………………… 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ………………………………………………………… 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ……………………………………… 
Για τα προγράμματα Πληροφορικής  να δηλωθεί το επιθυμητό επίπεδο 

Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης:   

  Π1: Επίπεδο 1   □   

  Π2: Επίπεδο 2   □  
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