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  Αθήνα,  16 επηεμβπίος 2014 

            Απ. Ππωη.: 1118 

 

 

 

 

Ππορ: Μέιε Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ησλ Οκνζπνλδηώλ ηεο ΑΓΔΓΤ  

θαη ησλ αληίζηνηρσλ Πξσηνβαζκίσλ πιιόγσλ Ννκνύ Αηηηθήο  

 

ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ Ι 

 

πλάδειθνη, ην Κνηλσληθό Πνιύθεληξν ηεο ΑΓΔΓΤ, αμηνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Β’ 

Φάζεο ηεο δηεξεύλεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ ησλ ζηειερώλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ 

νξγάλσλ, ηνλ πξνβιεκαηηζκό πνπ θαηαηέζεθε ζηελ εκεξίδα κε ζέκα «Γεκνζηνϋπαιιειηθό 

θίλεκα θαη πλδηθαιηζηηθή Δθπαίδεπζε. Αλάγθεο, Γπλαηόηεηεο, Πξννπηηθέο», αιιά θαη ηηο 

απόςεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ πνπ κεηείραλ ζηα πξώηα πξνγξάκκαηα 

πλδηθαιηζηηθήο επηκόξθσζεο, πξνρώξεζε κε νκάδα επηζηεκόλσλ ζηε δηακόξθσζε 

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ππαξρνπζώλ γλώζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ κειώλ ησλ νξγάλσλ  ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, κε ζηόρν 

ηελ ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο παξέκβαζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δξάζε 

ζην ρώξν εξγαζίαο αιιά θαη ζην επξύηεξν θνηλσληθό θαη πνιηηηθό πιαίζην.  

Σα εηζαγσγηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ σο ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ κε 

ηηο αληίζηνηρεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ 

ηνπο αθνξνύλ κε άλεζε θαη επάξθεηα, ώζηε λα δηεπθνιύλνληαη ζηελ πξνώζεζε ησλ ζηόρσλ θαη 

ησλ δηεθδηθεηηθώλ πιαηζίσλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, πξνο όθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ.  

Ζ παξνύζα πξόζθιεζε (ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 1 απόθαζε ηεο 31εο/15-9-2014 

πλεδξίαζεο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ) αθνξά ζε έλα εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα ζηελ «Δθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο - Δπίπεδν Η», ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ 

Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου -ΑΘΗΝΑ - 105 55 
Τηλ. 2103310080-82, Fax: 2103310083  

E-mail:  info@kpolykentro.gr 
Site:  www.kpolykentro.gr 
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απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. 7 απόθαζε ηεο 30
εο

/1-9-2014 πλεδξίαζεο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ 

Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ, θαη απεπζύλεηαη ζε Μέιε Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ησλ 

Οκνζπνλδηώλ ηεο ΑΓΔΓΤ θαη ησλ αληίζηνηρσλ Πξσηνβαζκίσλ πιιόγσλ Ννκνύ Αηηηθήο. 

Ππόγπαμμα: Εκμάθηζη ηηρ Αγγλικήρ Γλώζζαρ - Επίπεδο Ι 

κοπόρ ηος ππογπάμμαηορ: Ζ πξνώζεζε θαη  ε επαγγεικαηηθή ελίζρπζε θαη αλέιημε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαζώο θαη ε  ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο δηα 

βίνπ κάζεζεο. Απηό πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ, νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα  βαζηθώλ επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ ζε γισζζνινγηθό, θαη 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό πεδίν.  

Ομάδα ηόσορ:  Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε ηεο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ηα νπνία θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ρεηξίδνληαη ζέκαηα πνπ 

απαηηνύλ ηε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε νκνιόγνπο ηνπο θαη 

ζρεηηθνύο θνξείο. 

Διάπκεια: 112 ώπερ 

Επιμέποςρ ζηόσοι και θεμαηικέρ ηος ππογπάμμαηορ: Σν πξόγξακκα ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαηαλόεζεο θεηκέλσλ, επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ, πξνθνξηθώλ δεμηνηήησλ 

επηρεηξεκαηνινγίαο, ηερληθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ  θ. α 

Δηδηθόηεξα επηδηώθεηαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο, νη επηκνξθσκέλνη λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαλννύλ ην γεληθό λόεκα ελόο πνιύ απινύ θεηκέλνπ θαζώο θαη ηα επηκέξνπο 

κελύκαηα πνπ εθθξάδνληαη κε απιέο ιέμεηο θαη γξακκαηηθέο δνκέο, νηθείεο θαζεκεξηλέο 

πξαθηηθέο, απιέο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη αλάγθεο. Δηδηθόηεξα, ν βαζηθόο ρξήζηεο   

αλακέλεηαη λα έρεη ηηο παξαθάησ δπλαηόηεηεο. 

ΚΑΣΑΝΟΗΗ  

Πποθοπική  

Γπλαηόηεηα λα θαηαλνεί βαζηθέο ιέμεηο θαη πνιύ ζπλεζηζκέλεο εθθξάζεηο ζρεηηθά κε ην άηνκό 

ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ζπλνκηιεηήο 

ηνπ κηιάεη αξγά θαη θαζαξά. Γπλαηόηεηα λα θαηαλνεί εθθξάζεηο εθηόο θεηκέλνπ θαη ιέμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη πνιύ ζπρλά θαη αθνξνύλ ην άηνκό ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ αγνξέο, εξγαζία ή 

ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ. Γπλαηόηεηα επίζεο λα θαηαλνεί  ην λόεκα ελόο απινύ, ζαθνύο θαη 

ζύληνκνπ κελύκαηνο. 
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Γπαπηή  

Γπλαηόηεηα λα θαηαλνεί ιέμεηο θαη θξάζεηο πνιύ απιέο, όπσο γηα παξάδεηγκα απηέο πνπ 

πεξηέρνληαη ζε αγγειίεο, ζε αθίζεο θαη ζε δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα. Γπλαηόηεηα λα δηαβάδεη  έλα 

πνιύ απιό θαη ζύληνκν θείκελν, λα βξίζθεη  κηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία ζε ζπλνπηηθά 

θείκελα, όπσο κηθξέο αγγειίεο, δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, θαηαιόγνπο εζηηαηνξίσλ, έληππα κε 

σξάξηα αθίμεσλ θαη αλαρσξήζεσλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. Γπλαηόηεηα επίζεο λα θαηαλνεί  

κηα ζύληνκε θαη απιή πξνζσπηθή επηζηνιή. 

ΟΜΙΛΙΑ  

Επικοινωνία  

Γπλαηόηεηα λα επηθνηλσλεί  κε απιό ηξόπν, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ ζα 

επαλαιακβάλεη ή ζα επαλαδηαηππώλεη ηηο θξάζεηο ηνπ πην αξγά θαη ζα βνεζάεη ζηελ έθθξαζε 

απηνύ πνπ πξέπεη λα εηπσζεί. Γπλαηόηεηα λα ζέηεη απιέο εξσηήζεηο πάλσ ζε ζέκαηα νηθεία ή 

άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο θαη λα δίλεη αλάινγεο απαληήζεηο. Γπλαηόηεηα λα επηθνηλσλεί  ζε 

θαζεκεξηλέο πεξηζηάζεηο, όπνπ ρξεηάδεηαη, λα αληαιιάζζεη απιέο πιεξνθνξίεο γηα 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ζέκαηα νηθεία. Γπλαηόηεηα λα έρεη πνιύ ζύληνκεο ζπλνκηιίεο, αθόκε θαη 

αλ ζε γεληθέο γξακκέο δελ θαηαιαβαίλεη  αξθεηά γηα λα παξαθνινπζήζεη κηα ζπδήηεζε. 

Πποθοπική έκθπαζη  

Γπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί  απιέο εθθξάζεηο γηα λα πεξηγξάςεη  ηελ θαηνηθία ηνπ θαη ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ γλσξίδεη. Γπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί απιέο πξνηάζεηο γηα λα πεξηγξάςεη  ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, ηνπο άιινπο αλζξώπνπο, ηελ θαηάξηηζή ηνπ, ηελ ησξηλή ή πξόζθαηε 

επαγγεικαηηθή ηνπ ελαζρόιεζε. 

ΓΡΑΦΗ  

Γπλαηόηεηα λα γξάθεη ζε κηα θαξη-πνζηάι έλα ζύληνκν κήλπκα κε απιά ιόγηα (π.ρ. ηνπο 

ραηξεηηζκνύο ζε θάπνηνλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ ηνπ). Γπλαηόηεηα λα ζπκπιεξώλεη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (όλνκα, εζληθόηεηα, δηεύζπλζε) ζ‘ έλα εξσηεκαηνιόγην, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ζε έλα έληππν μελνδνρείνπ. Γπλαηόηεηα λα γξάθεη ζεκεηώζεηο θαη κελύκαηα κε 

απιό θαη ζύληνκν ηξόπν. Γπλαηόηεηα λα γξάθεη  κηα πνιύ απιή πξνζσπηθή επηζηνιή όπσο γηα 

παξάδεηγκα γηα λα εθθξάζεη  ηηο επραξηζηίεο ηνπ ζε θάπνηνλ. 

Σν  πξόγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 
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Θεμαηικέρ  Ενόηηηερ 

 

 Υαηξεηηζκνί θαη πζηάζεηο 

 Γηακνλή 

 Οηθνγελεηαθή/Ηδησηηθή Εσή 

 Καζεκεξηλή Ρνπηίλα  

 Καηξηθά Φαηλόκελα  

 Φπραγσγία 

 Μεηαθίλεζε/Σαμίδηα 

 Έλδπζε 

 Έζηκα/Γηνξηέο 

 Τγεία/Πεξίζαιςε 

 Γηαηξνθή 

 Αλακλήζεηο 

 Δπαγγεικαηηθή Εσή 

Πόλη - Υπόνορ Τλοποίηζηρ 

Σν πξόγξακκα ζα πινπνηεζεί ζηελ Αθήνα, κε ηελ πξνϋπόζεζε ζπκπιήξσζεο ηνπ 

απαηηνπκέλνπ αξηζκνύ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο (20 άηνκα). 

Σα καζήκαηα ζα δηεμάγνληαη ην απόγεπκα δύο εξγαζίκσλ εκεξώλ ηεο εβδνκάδνο θαη θάζε 

κάζεκα ζα δηαξθεί ηπειρ δηδαθηηθέο ώξεο. 

Έναπξη: Σν πξόγξακκα εθηηκάηαη όηη ζα μεθηλήζεη θαηά ην 2
ο
 δεκαπενθήμεπο ηος 

Οκηωβπίος 2014. 

ημείωζη: Σν πξόγξακκα είλαη πηζηνπνηεκέλν από ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο  ηνπ 

Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο θαη έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν 

ώζηε κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη κεηά από επηηπρή ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο λα 

ρνξεγείηαη ζρεηηθή αλαγλσξηζκέλε βεβαίσζε. (Άξζξν 24 § 2 Ν. 3801/2009). 

Παξαθαινύκε ηηο δηνηθήζεηο ησλ Οκνζπνλδηώλ, γηα ηελ άμεζη ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο. 

Τποβολή Αιηήζεων ςμμεηοσήρ  

Οη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηελ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ www.kpolykentro.gr θαζώο θαη από ηα γξαθεία ηνπ, 

Γηνζθνύξσλ 4 & Πνιπγλώηνπ, 105 55 Αζήλα. 
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Οι αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ θα ζηαλούν μέσπι και ηην Παπαζκεςή, 3 Οκηωβπίος 2014 ζηην 

ηλεκηπονική διεύθςνζη ηος Κοινωνικού Πολύκενηπος: info@kpolykentro.gr ή ζηο Fax: 

210 3310083. 

 

Επικοινωνία  Σηλ. 210 3310080-2 (Ώξεο 09:00 - 15:00) 

Πληποφοπίερ:  θ. Αλαζηάζηνο πξξήο 

Τόπορ Διεξαγωγήρ: Σν πξόγξακκα ζα πινπνηεζεί ζην Δθπαηδεπηηθό Κέληξν ηνπ 

Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ ζηελ Αζήλα, ζηελ νδό Λέθθα, αξ. 

23-25. 

 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ 

 

Ο Πξόεδξνο Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Θεόδσξνο Υξνλόπνπινο 

 

 

 

Βαζίιεηνο Παιεγηάλλεο 

 

 

 

 

 

 


