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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΠΟΨΗΥΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

16 - 17 Ιαμουαρίου 2014 

 

                                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                        ΠΕΜΠΣΗ 16 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2014 

09.15-09.30 Προσέλευση 

09.30-10.45 

 

Εισαγωγή στις βασικές έμμοιες και αρχές της πολιτικής επικοιμωμίας 

Πξλιςική, πξλιςική κξσλςξύοα, πξλιςική ρσμπεοιτξοά, μέεπ ανίεπ ρςημ κξιμχμία ςηπ 
κοίρηπ, πξλιςική αμςικειμεμικόςηςα, πξλιςική αδιατξοία και απξπξλιςικξπξίηρη ςχμ 
φητξτόοχμ, ποξρδιξοιρμόπ αςξμικήπ πξλιςικήπ ςασςόςηςαπ, εμςξπιρμόπ εκλξγικξύ 
ακοξαςηοίξσ και ρσγκοόςηρη πίμακα σπξρςηοικςώμ 

10.45-11.30 υμπλήρωση ατομικού ερωτηματολογίου πολιτικής ταυτότητας 

11.30-11.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΥΕ 

11.45-13.00 

 

Προσδιορισμός ατομικής θέσης υποψηφίου στομ χάρτη τωμ πολιτικώμ προτιμήσεωμ 
της κοιμωμίας. Μομτέλο αμάλυσης αμταγωμιστώμ ιδίου και τρίτωμ ψηφοδελτίωμ 

  

13.00-13.30 Η ιδιαιτερότητα τωμ επερχόμεμωμ εκλογώμ και η αλληλεπίδραση τωμ διαφόρωμ 
εκλογικώμ αμαμετρήσεωμ 

13.30-14.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΥΑΓΗΣΟ 

14.15-15.15 

 

 

Αμάλυση κοιμωμικώμ στερεοτύπωμ, υπέρβαση δυσχερειώμ, απόκτηση συγκριτικού 
πλεομεκτήματος, επιμόηση ατομικού εκλογικού μημύματος, συστηματική εκπομπή 
ατομικής πολιτικής ταυτότητας, κατοχύρωση μομαδικότητας υποψηφίου στη 
δημόσια αμτίληψη 

15.15-16.00 Εργαστήριο διαμόρφωσης Ατομικής Αποκλειστικής Εκλογικής Εικόμας 

16.00-16.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΥΕ 
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16.15-17.00 Σα εκλογικά έμτυπα της υποψήφιας (αςξμικό τσλλάδιξ, κάοςα γμχοιμίαπ, 
ιρςξρελίδα, Μέρα κξιμχμικήπ Δικςύχρηπ)  

Διαδικασία αμακοίμωσης υποψηφιότητας  

 

                                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                        ΠΑΡΑΚΕΤΗ 17 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2014 

09.15-09.30 Προσέλευση 

09.30-10.30 

 

Γμωριμία με τα Μέσα Εμημέρωσης  

Πξιά μαπ ατξοξύμ, ςι ρημαίμξσμ ξι ειδήρειπ, πχπ ανιξπξιξύμε ςιπ επικξιμχμιακέπ 
εσκαιοίεπ, πχπ μέμξσμε ρςη δημξριόςηςα, δημιξσογία αιςίχμ δημξριόςηςαπ 

10.30-11.30 Εργαστήριο υγγραφής Δελτίωμ Σύπου, Αμαρτήσεωμ στα Μέσα Κοιμωμικής 
Δικτύωσης, Άρθρωμ και Παρεμβάσεωμ, Ευχετηρίωμ και υλλυπητηρίωμ καρτώμ 

11.30-11.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΥΕ 

11.45-13.00 

 

Αρχή λειτουργίας πολιτικώμ και αυτοδιοικητικώμ συμδυασμώμ  

Επιλξγή ςξσ καςάλληλξσ ρσμδσαρμξύ, ιεοαουίεπ ρσμδσαρμώμ, ςευμικέπ «επιβίχρηπ» 
εμςόπ ςχμ ρσμδσαρμώμ, η ρυέρη με ςξμ/ςημ επικεταλή ςηπ παοάςανηπ, δημιξσογία 
εκλξγικά χτέλιμχμ ρυέρεχμ με ρσμσπξφητίξσπ, ςξ ρύρςημα ρςασοξδξρίαπ 

13.00-13.30 Οι τεχμικές δημόσιας και ιδιωτικής αμτιπαράθεσης 

13.30-14.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΥΑΓΗΣΟ 

14.15-14.45 Η εμδυμασία και το μακιγιάζ της υποψήφιας 

14.45-15.15 Η εμφάμιση σε εκδηλώσεις και στημ τηλεόραση 

Τοόπξπ ρσγκοόςηρηπ επιυειοημάςχμ, παοξσρίαρη επιυειοημάςχμ ρςημ ςηλεόοαρη και 
ρε δημόριεπ ρσζηςήρειπ. 

15.15-16.00 Εργαστήριο Δημόσιας υζήτησης 

16.00-16.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΥΕ 

16.15-17.00 Δράσεις κατά τημ ημέρα τωμ εκλογώμ - Διαχείριση μίκης και ήττας 

17.00 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  

 


