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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η Πράξη αφορά την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων
του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ και στο πλαίσιο υλοποίησης της θα
πραγματοποιηθούν οι εξής ενέργειες:
- Προγράμματα κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας
παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο (Πακέτο Εργασίας 1).
- Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής δράσης και της δικτύωσης των εργαζομένων
του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ (Πακέτο Εργασίας 2).
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται σε μεικτή
μορφή εκπαίδευσης με εξαίρεση τα προγράμματα με τίτλο «Βασικές Δεξιότητες Η/Υ» που
υλοποιούνται σε διά ζώσης μορφή εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα
κατάρτισης με τίτλο «Βασικές Δεξιότητες Η/Υ» θα οδηγούνται σε διαδικασία
πιστοποίησης.
Η μεικτή μορφή εκπαίδευσης είναι συνδυασμός διά ζώσης και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Τα προγράμματα 50 ωρών συγκροτούνται από 30 ώρες διά ζώσης και 20
ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ο τρόπος που οργανώνεται και υλοποιείται η διά ζώσης εκπαίδευση βασίζεται στη
βιωματική μάθηση. Ο εκπαιδευτής 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 εξ αποστάσεως εκπαίδευση υποστηρίζεται από ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης 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, συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες (20) ώρες on-line παρακολούθησης, καθώς και να απαντήσετε σε μια σειρά
ερωτήσεων και δραστηριοτήτων. Επιπλέον, αξιοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα ηλεκτρονικά
εργαλεία ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας θα συμμετέχετε στο διάλογο της
εκπαιδευτικής σας ομάδας, θα καταθέτετε και θα σχολιάζετε προβληματισμούς και
απόψεις, τόσο για το αντικείμενο κατάρτισης όσο και για τις ανάγκες σε συνδικαλιστική
υποστήριξη. Θα αναπτύξετε, παράλληλα, εργαζόμενοι σε μικρότερες ομάδες σχέδια
εργασίας για συλλογικές δράσεις και δικτυώσεις σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.
Για το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης η παρακολούθηση είναι δωρεάν.
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Ως υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε μέχρι 3
αντικείμενα κατάρτισης διάρκειας 50 ωρών. Λάβετε υπόψη σας ότι δεν ξεκινά ταυτόχρονα
η υλοποίηση όλων των θεματικών αντικειμένων. Για κάθε θεματικό αντικείμενο που
προγραμματίζεται να υλοποιηθεί θα υπάρχει αντίστοιχη πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος με αναφορά της πόλης και του χρονικού διαστήματος υλοποίησης. Οι
αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και τα τμήματα θα συγκροτούνται με βάση τη
σειρά προτεραιότητας.
Πακέτο Εργασίας 1: Ενέργειες κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της
ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο.
Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1.

Εργασιακά θέματα και σχεδιασμός παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο

2.

Αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων με αναφορά στην εργασία και την ασφάλιση

3.

Ζητήματα οικονομίας

4.

Οικονομικές θεωρίες και ο κόσμος της εργασίας

5.

Ενίσχυση δικτύωσης & κοινωνικής δράσης σε τοπικό επίπεδο

6.

Ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

7.

Ζητήματα διαφορετικότητας, κοινωνική δράση και δικτύωση

8.

Το προσφυγικό ζήτημα και ο κόσμος της εργασίας

9.

Φύλο και κοινωνική παρέμβαση στο χώρο εργασίας

10.

Γραπτός λόγος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας

11.

Διαχείριση εργασιακού άγχους

12.

Οργανωτικές ικανότητες

13.

Δυναμική της ομάδας και επικοινωνία στον εργασιακό χώρο

14.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι – Βασικές Δεξιότητες Εκπαίδευσης Ενηλίκων

15.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ - Εξειδικευμένες δεξιότητες εκπαίδευσης
ενηλίκων: Εναλλακτικές εκπαιδευτικές τεχνικές

16.

Ψηφιακός εγγραμματισμός στις καθημερινές συναλλαγές

17.

Ικανότητες διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

18.

Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (social media)

19.

Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο εργασίας

20.

Διακρίσεις στο χώρο εργασίας: Ευαισθητοποίηση & θεσμικό πλαίσιο

21.

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

22.

Βασικές Δεξιότητες Η/Υ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

2

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΣΕΕ» ΣΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ,
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΑΤΤΙΚΗ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης οι
εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και επιτυχούς ολοκλήρωσης /
παρακολούθησής του.
Πακέτο εργασίας 2: Υλοποίηση ενεργειών ενίσχυσης της κοινωνικής δράσης και της δικτύωσης
των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ

Μέρος των προγραμμάτων κατάρτισης θα οδηγεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
σχεδίων κοινωνικής δράσης ή/και δικτύωσης. Ο προσανατολισμός αυτός εστιάζει στην
ενδυνάμωση των καταρτιζομένων, ώστε να κατακτούν τις απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ενδιαφέροντος και να τις αξιοποιούν για να
αναλάβουν δράση με κοινωνικό πρόσημο, αναδεικνύοντας έννοιες όπως του ενεργού
πολίτη, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, της δικτύωσης.
Η μορφή που θα λαμβάνουν οι δράσεις και οι δικτυώσεις, σε τοπικό, περιφερειακό ή
διαπεριφερειακό επίπεδο είναι ποικίλη, και θα προκύπτει από μία αρχική επεξεργασία στο
πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης, η οποία θα συνεχίζεται και θα ολοκληρώνεται στο
πλαίσιο των ομάδων κοινωνικής δράσης και δικτύωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, και μετά το
πέρας των αντίστοιχων προγραμμάτων, εκπαιδευόμενοι ενός ή περισσότερων θεματικών
αντικειμένων συγκροτούν σε εθελοντική βάση τοπική/-ές ομάδα/-ες κοινωνικής δράσης
και δικτύωσης. Με την υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου στελεχών του έργου
ενεργοποιούνται ώστε να αξιοποιήσουν την επεξεργασία των ζητημάτων και τα σχέδια
εργασίας που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, στην κατεύθυνση της
υλοποίησης παρεμβάσεων και δικτυώσεων σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο. Με τον τρόπο
αυτό η κατάρτιση συνδέεται έμπρακτα και οδηγεί στην προσέγγιση και αντιμετώπιση
ουσιαστικών ζητημάτων κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Η έμφαση στις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τα αιτήματα των συγκεκριμένων κάθε φορά
ομάδων εκπαιδευομένων, μέσα από συμμετοχικές – βιωματικές δραστηριότητες
ανακαλυπτικής μάθησης, που συγκλίνουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης
συγκεκριμένων προβλημάτων, αποτελεί πάγια μεθοδολογική αρχή των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που σχεδιάζει και υλοποιεί το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Με την έννοια αυτή, το ΠΕ2
λειτουργεί ως συνέχεια της υλοποίησης καταρτίσεων σε συγκεκριμένα θεματικά
αντικείμενα, επιδιώκοντας, παράλληλα, και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ τους. Δίνει
έμφαση στην ενίσχυση της αυτενέργειας των ωφελουμένων, ώστε να αντιμετωπίζουν
αποτελεσματικά τις προκλήσεις που συναντούν στο εργασιακό και το ευρύτερο κοινωνικό
τους περιβάλλον, να αναλαμβάνουν συλλογικές δράσεις για τα ζητήματα που αφορούν
τους ίδιους, τους συναδέλφους τους, άλλες ομάδες ή συλλογικότητες στις οποίες
συμμετέχουν ή μια ευρύτερη κοινότητα.
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Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Πράξης το ΙΝΕ ΓΣΕΕ επιδιώκει τόσο την ενδυνάμωση των
ωφελουμένων και την ενίσχυση της κουλτούρας του ενεργού πολίτη όσο και τη δημιουργία
μηχανισμών δικτύωσης μεταξύ συνδικαλιστικών και άλλων οργανώσεων και φορέων της
τοπικής κοινωνίας ή με ευρύτερη εμβέλεια (οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης,
σύλλογοι και φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις – μεταξύ
άλλων), για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων, τη διατύπωση
συλλογικών αιτημάτων και το σχεδιασμό-υλοποίηση σχετικών δράσεων.
Η εφαρμογή σχεδίων δράσης και δικτυώσεων θα είναι διαφορετικής μορφής (εργαστήρια,
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, παρεμβάσεις για την ανάδειξη προβλημάτων και
προτάσεων, έρευνες πεδίου με πρακτικό προσανατολισμό, φόρουμ διαλόγου και
αναζήτησης συγκλίσεων και συνεργειών, δημιουργία ομάδων και δικτύων για την
παρέμβαση σε ένα πεδίο, ανάπτυξη ομάδων ανθρώπων που λειτουργούν ως
πολλαπλασιαστές καλών πρακτικών) και έκτασης (σε έναν εργασιακό χώρο, σε τοπικό
επίπεδο, σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο).
Το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης προβλέπεται να υλοποιηθούν έως και τον Μάιο
του 2019 στις παρακάτω περιφέρειες:
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΝ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΡΜΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 18, 67 100 ΞΑΝΘΗ
Τηλέφωνο: 25410-64448
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 4, ΛΑΡΙΣΑ 35100 41222
Τηλέφωνο: 2410-537489, 2410-537490



Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης



Περιφέρεια Θεσσαλίας



Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ 8 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 2710-243345



Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23, 71305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλέφωνο: 2810-343616



Περιφέρεια Ηπείρου

ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΑΚΡYOΛΟΥΤΣΑ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
Τηλέφωνο: 26820-26969

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 20, 26221 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2610-226347





Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου



Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2, ΧΙΟΣ 82100
Τηλέφωνο: 22710-23550
ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης
ΑΙΣΩΠΟΥ 24 & ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ, 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2310 385810 -20
ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 5, 59100 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλέφωνο: 23310-71890/28666

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
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«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΣΕΕ» ΣΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ,
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΑΤΤΙΚΗ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».



Περιφέρεια Αττικής

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, 10681 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-3327714



Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 24, 50100 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνο: 24610-29700, 24610-49780



Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΠΕΡΙΦ.
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΑΚΟΥ & ΑΧΙΛΛΕΩΣ 3, 35100 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310-51777



Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΕΡΙΦ.
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΓΑ 62, 84100 ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22810-81692, 22810-85306
ΠΕΡΙΦ.
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Ν.
ΑΙΓΑΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 7, ΖΕΦΥΡΟΣ - 85100 ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:22410-70406, 22410-70407

Ο καθορισμός των ημερομηνιών, των θεματικών αντικειμένων και των πόλεων όπου θα
υλοποιούνται τα προγράμματα κατάρτισης αποφασίζονται από το φορέα σε περιφερειακό
επίπεδο
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα κατά τόπους
περιφερειακά παραρτήματα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

