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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Προς: Ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου σε
τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο, του Νομού Λέσβου.
Συνάδελφοι,

το

Κοινωνικό

Πολύκεντρο

της

ΑΔΕΔΥ,

αξιοποιώντας

τα

συμπεράσματα της Β’ Φάσης της διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των στελεχών
των συνδικαλιστικών οργάνων, τον προβληματισμό που κατατέθηκε στην 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 ενίσχυση του ρόλου της συνδικαλιστικής
παρέμβασης και την αποτελεσματικότερη δράση στο χώρο εργασίας αλλά και στο
ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο.
Τα εισαγωγικά προγράμματα έχουν ως στόχο την ενίσχυση των συνδικαλιστικών
στελεχών με τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να χειρίζονται
τα θέματα που τους αφορούν με άνεση και επάρκεια, ώστε να διευκολύνονται στην
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προώθηση των στόχων και των διεκδικητικών πλαισίων του συνδικαλιστικού κινήματος,
προς όφελος των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου.
Η παρούσα πρόσκληση, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 5 απόφαση της 5ης/243-2017 Συνεδρίασης του Προεδρείου του Κοινωνικού Πολύκεντρου, αφορά σε ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο
Δημόσιο Τομέα», και απευθύνεται σε ενεργά μέλη οργανώσεων του συνδικαλιστικού
κινήματος του Δημοσίου σε τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο επίπεδο του
Νομού Λέσβου.

Πρόγραμμα: Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο Δημόσιο
Τομέα
Επιδίωξη της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης είναι η γνωριμία των
εργαζομένων, των μελών και των στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος, με μαθησιακά
αντικείμενα που κρίνονται πλέον απαραίτητα για την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής τους
δυναμικής με βασικό άξονα την ενίσχυση του ρόλου και της θεσμικής τους συμμετοχής προς
τη βελτίωση του δημοσίου τομέα.
Στόχοι
Στρατηγικός στόχος της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους
που εκπροσωπούν εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα και είναι μέλη διοικήσεων
οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου είναι:


Να γνωρίσουν σε εισαγωγική μορφή μαθησιακά αντικείμενα που αφορούν: τις
εργασιακές σχέσεις, το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της συνδικαλιστικής δράσης,
το δίκαιο, τις τεχνικές διαπραγμάτευσης καθώς και βασικές έννοιες της διοικητικής
και οικονομικής θεωρίας.



Να ανακαλύψουν βασικές δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για την
αναβάθμιση της συνδικαλιστικής παρέμβασης στο δημόσιο τομέα καθώς και η
βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των συνδικαλιστικών στελεχών στην
χώρα μας



Να εξοικειωθούν συστηματικά με το εθνικό, ευρωπαϊκό και το διεθνές πλαίσιο της
συνδικαλιστικής δράσης.



Να αναγνωρίσουν στην πράξη τη σημασία της Δια Βίου Εκπαίδευσης ως μοχλού
ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης των εργαζομένων.
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Ομάδα Στόχος
Το προτεινόμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε μέλη διοικήσεων οργανώσεων του
συνδικαλιστικού

κινήματος

του

Δημοσίου

σε

τριτοβάθμιο,

δευτεροβάθμιο

και

πρωτοβάθμιο επίπεδο, κάθε ιεραρχικής βαθμίδας και ακαδημαϊκού υπόβαθρου.
Θεματικές Ενότητες
Τα μαθησιακά αντικείμενα θα κινούνται στο περίγραμμα των ακόλουθων ενοτήτων:


Κράτος, Κοινωνικό Κράτος



Δημόσιες Υπηρεσίες και Συνδικαλισμός



Δίκαιο, Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας



Εισαγωγή στις Εργασιακές Σχέσεις και Στοιχεία Εργατικού Δικαίου / Διακρίσεις στο
χώρο εργασίας



Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό



Οργάνωση Συνδικάτου



Εισαγωγή στις μορφές και τις Τεχνικές Επικοινωνίας - Διαπραγματεύσεις

Διάρκεια: 37 ώρες
(32 ώρες δια ζώσης και 5 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)
Πόλεις - Χρόνος Υλοποίησης
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Μυτιλήνη, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης του
απαιτουμένου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής (20 άτομα ανά τμήμα) και τη διασφάλιση εκ
μέρους του Νομαρχιακού Τμήματος αίθουσας διδασκαλίας.
Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Μαΐου
2017.
Τα μαθήματα θα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα (Παρασκευή απόγευμα και
Σάββατο πρωί) και κάθε μάθημα θα διαρκεί τέσσερις διδακτικές ώρες.
Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση υποψηφιότητας από την
ιστοσελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου www.kpolykentro.gr.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: syndikalistiki@kpolykentro.gr.
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Επικοινωνία

Τηλ. 210 3310080-1 (Ώρες 09:30 - 15:00)

Πληροφορίες:

κ. Αναστάσιος Συρρής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Πολύκεντρου
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Γιούλος

Σωτήριος Γεωργόπουλος
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