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  Αζήλα,  31 Οθηωβξίνπ 2014 

            Αξ. Πξωη.: 2411 

 

 

 

Πξνο: Τα κέιε Οκνζπνλδηώλ, Γ.Σ. ησλ Ν.Τ. / ΑΓΔΓΥ θαη  Γ.Σ. Πξσηνβαζκίσλ Σπιιόγσλ  

ησλ Ννκώλ Κνδάλεο, Πηεξίαο θαη Φιωξίλεο. 

 

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΟΥΗ 

ΒΑΙΚΩΝ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

Σπλάδειθνη, ην Κνηλσληθό Πνιύθεληξν ηεο ΑΓΔΓΥ, αμηνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Β’ 

Φάζεο ηεο δηεξεύλεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ ησλ 

πξσηνβαζκίσλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγάλσλ, ηνλ πξνβιεκαηηζκό πνπ θαηαηέζεθε ζηελ εκεξίδα 

κε ζέκα «Γεκνζηνϋπαιιειηθό θίλεκα θαη Σπλδηθαιηζηηθή Δθπαίδεπζε. Αλάγθεο, Γπλαηόηεηεο, 

Πξννπηηθέο», αιιά θαη ηηο απόςεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ πνπ κεηείραλ ζηα πξώηα 

πξνγξάκκαηα Σπλδηθαιηζηηθήο 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.  

Τα 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.  

 Η παξνύζα πξόζθιεζε αθνξά ζε ηξία (3) εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (ε πινπνίεζε ησλ 

νπνίσλ απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. 5 απόθαζε ηεο 38
εο

/31-10-2014 Σπλεδξίαζεο ηνπ 

Πξνεδξείνπ ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ) ζηηο «Βαζηθέο Γεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ», 

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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απεπζύλεηαη δε ζε ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε κέιε Οκνζπνλδηώλ, Γ.Σ. ησλ Ν.Τ. ηεο ΑΓΔΓΥ θαη 

Γ.Σ. Πξσηνβαζκίσλ Σπιιόγσλ ησλ Ννκώλ Κνδάλεο, Πηεξίαο θαη Φιωξίλεο. 

Πξόγξακκα : Βαζηθέο Γεμηόηεηεο ζηε Υξήζε ΣΠΔ 

θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Η πξνώζεζε θαη ε ελίζρπζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ κε 

ηηο  απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, ε θάιπςε ησλ επαγγεικαηηθώλ αλαγθώλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ , ε 

εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ βαζηθώλ θαη ζύλζεησλ εθαξκνγώλ ησλ ΤΠΔ 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 δεμηνηήησλ ζε ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληώλ. 

Οκάδα ηόρνο: Τν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε ηεο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ θξάηνπο, ηα νπνία θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ρεηξίδνληαη ζέκαηα πνπ απαηηνύλ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ, θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο. 

Γηάξθεηα: 80 ώξεο 

Δπηκέξνπο ζηόρνη θαη ζεκαηηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Τν πξόγξακκα ζηνρεύεη λα εηζαγάγεη 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο πιεξνθνξηθήο, λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ εμνηθείσζε 

κε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ησλ WINDOWS, λα απνθηήζνπλ γλώζεηο ζηε ρξήζε ησλ βαζηθώλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ησλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη ησλ παξνπζηάζεσλ, 

λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην δηαδίθηπν, λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ην θπιινκεηξεηή (Web Browser) θαη ην Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν, θαζώο θαη ηξόπνπο γηα λα 

αλαδεηνύλ επθνιόηεξα θαη γξεγνξόηεξα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. 

Κάζε πξόγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 
 

Θεκαηηθέο 

Δλόηεηεο 

 Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο - Φξήζε Η/Υ & Γηαρείξηζε Αξρείσλ. 

 Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ 

 Υπνινγηζηηθά Φύιια  

 Παξνπζηάζεηο  

 Πιεξνθνξίεο θαη Δπηθνηλσλίεο 

Πόιεηο - Υξόλνο Τινπνίεζεο 

Τα πξνγξάκκαηα ζα πινπνηεζνύλ ζηελ Κνδάλε, Καηεξίλε θαη Φιώξηλα, κε ηελ πξνϋπόζεζε 

ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνπκέλνπ αξηζκνύ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο (15 άηνκα αλά πξόγξακκα) θαη 

ηε δηαζθάιηζε εθ κέξνπο ησλ Ν.Τ. αίζνπζαο πιεξνθνξηθήο. 
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Τα καζήκαηα ζα δηεμάγνληαη ην απόγεπκα δύν εξγαζίκωλ εκεξώλ ηεο εβδνκάδνο κε βάζε ηε 

δηαζεζηκόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη θάζε κάζεκα ζα δηαξθεί ηξεηο δηδαθηηθέο ώξεο. 

Έλαξμε: Τα πξνγξάκκαηα εθηηκάηαη όηη ζα μεθηλήζνπλ ην 2o δεθαήκεξν Ννεκβξίνπ 2014. 

εκείωζε: Τν 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 Γηνηθήζεηο ησλ ηξηώλ Ννκαξρηαθώλ Τκεκάησλ, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ζπιιόγσλ κειώλ ηνπο ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Σξίηε, 4 Ννεκβξίνπ 2014. 

Τπνβνιή Αηηήζεωλ πκκεηνρήο  

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. 

Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζα ζηαινύλ κέρξη θαη ηε Γεπηέξα, 10 Ννεκβξίνπ 2014 ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Κνηλωληθνύ Πνιύθεληξνπ: info@kpolykentro.gr ή ζην Fax: 

210 3310083. 

 

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

 θ. Αλαζηάζηνο Σπξξήο 

Πληποφοπίερ:  www.kpolykentro.gr /ηειεπηαία λέα 

Τόπορ Διεξαγωγήρ: Τα πξνγξάκκαηα ζα πινπνηεζνύλ ζε επηιεγκέλε αίζνπζα, από 

ηα Ν.Τ, ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπο. 

 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ 

 

Ο Πξόεδξνο Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Θεόδσξνο Φξνλόπνπινο 

 

 

 

Βαζίιεηνο Παιεγηάλλεο 

 

 

 

 

http://www.kpolykentro.gr/

