NEWSLETTER 1
Ανάπτυξη e-learning για την
ισχυροποίηση των Ευρωπαϊκών
συνδικάτων - EMPOWER
www.obes.gr/empower

Περίληψη του Προγράμματος
Το πρόγραμμα «Ανάπτυξη e-learning για την ισχυροποίηση των Ευρωπαϊκών συνδικάτων EMPOWER» πραγματεύεται το θέμα της απασχόλησης και την κοινωνική διάσταση των προτεραιοτήτων της ΕΕ όσον αφορά την έξοδο από την οικονομική κρίση.
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη πολυγλωσσικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των συνδικαλιστών να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις
ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και τις προκλήσεις προσέλκυσης νέων συνδικαλιστών και
δικτύωσης των συνδικάτων.
Κύριες δράσεις του προγράμματος είναι:

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης και εκπαιδευτικού υλικού.

Προπαρασκευαστική ημερίδα στην Αθήνα.

Εκπαίδευση εκπαιδευτών-συνδικαλιστών στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Καταρτίσεις στην Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία.

Τελική συνάντηση και αξιολόγηση στην Αθήνα.
Τα θέματα των καταρτίσεων είναι:

«Προετοιμασία και διαχείριση της αλλαγής και των αναδιαρθρώσεων».

«Υγεία και ασφάλεια στην εργασία».

«Προσαρμογή του κοινωνικού διαλόγου».
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Διακρατική εκπαίδευση - εκπαιδευτών
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«Χρήση πολυγλωσσικής
ηλεκτρονικής πλατφόρμας
μάθησης από συνδικαλιστές/
εκπαιδευτές»
Η διακρατική εκπαίδευση εκπαιδευτών του προγράμματος «EMPOWER» λαμβάνει χώρα στον
Πειραιά στις 8 και 9 Μαΐου 2014.
Η κατάρτιση αυτή διαρκεί 2 ημέρες και έχει ως θέμα τη χρήση της πολυγλωσσικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας μάθησης, που ανέπτυξε η ΟΒΕΣ για εξειδίκευση και ενδυνάμωση των συνδικαλιστών.
Στην κατάρτιση μετέχουν 8 έμπειροι συνδικαλιστές (από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία).
Γλώσσα του σεμιναρίου είναι τα αγγλικά.
Για συμμετοχή επικοινωνήστε με την ΟΒΕΣ
Διεύθυνση: Κάνιγγος 31, 106 82 Αθήνα
Τηλ.: 2103304120-1
e-mail: info@obes.gr
url: www.obes.gr

Προπαρασκευαστική διακρατική ημερίδα
Τα κυριότερα θέματα, που θα αναπτυχθούν και θα
συζητηθούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας είναι:
•

Συλλογικές διαπραγματεύσεις

•

Ενημέρωση και διαβούλευση

•

Εξειδίκευση συνδικαλιστών με τη χρήση
internet

Golden City Hotel
Μάρνη 46, Αθήνα
10 Μαΐου 2014
10.30—14.00

