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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 συνάντηση εκπαιδευτών-συνδικαλιστών,
Ρώμη - Ιταλία, 26-27 Σεπτεμβρίου 2014
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Η FAI CISL φιλοξένησε τη συνάντηση συνδικαλιστών, εκπαιδευτών και συνδικαλιστών, που εκπαιδεύθηκαν στο πλαίσιο του EMPOWER.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες για τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν με την κρίση.
Οι συνδικαλιστές, που μετείχαν στην εκπαίδευση μέσω e-learning, είπαν ότι τους έδωσε τη δυνατότητα να μάθουν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και να επικοινωνήσουν με συνδικαλιστές από άλλες
περιφέρειες της Ιταλίας, που διαφορετικά δε θα γνώριζαν.

Διακρατική συνάντηση εκπαιδευτών-συνδικαλιστών,
Μαδρίτη - Ισπανία, 6 Οκτωβρίου 2014
014
2
υ
βρίο
ω
τ
κ
6Ο
,
η
ρίτ
δ
α
Μ

Η συνάντηση έγινε ανάμεσα σε συνδικαλιστές και εκπαιδευτές από την UGT SMC Cyl και την
ΟΒΕΣ.
Αναλύθηκε η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων για την εκπαίδευση e-learning και ειπώθηκε ότι
τους άρεσαν ιδιαίτερα οι εργασίες και τα forum της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.

