
ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ 

«Τα επόμενα βήματά μου για την 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα»
Το Σχέδιο δράσης «Τα επόμενα βήματά μου για την απασχόληση στον 
ψηφιακό τομέα» θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα πλάνο με τα 
απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να ενισχύσετε τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την απασχόληση στον 
ψηφιακό τομέα.

Ο κύριος στόχος αυτού του σχεδίου δράσης είναι να σας παρακινήσει 
να χαράξετε τη δική σας μαθησιακή διαδρομή, αλλά και να 
σχεδιάσετε το πλάνο με τα βήματα/ενέργειες που θα χρειαστεί να 
πραγματοποιήσετε για την επίτευξη των στόχων σας.

Κατά την δημιουργία του ατομικού σχεδίου δράσης ενθαρρύνεστε να 
χρησιμοποιήσετε πληροφορίες από τις ψηφιακές ιστορίες «Γυναίκες 
που έχουν επιτύχει στον ψηφιακό τομέα της αγοράς εργασίας» και τα 
διαδραστικά αναγνώσματα «Το αλφαβητάρι της ισότητας των φύλων 
στην αγορά εργασίας». 

Θα έχετε την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας σας 
για να διαμορφώσετε το σχέδιο δράσης σας. Στο πλαίσιο αυτής της 
καθοδήγησης θα γίνει η επιλογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
για (επανα)κατάρτιση  που απαιτούνται και ενδείκνυνται στην 
περίπτωση σας. Η Συλλογή προγραμμάτων (επανα)κατάρτισης για την 
απόκτηση προσόντων για τον ψηφιακό τομέα της αγοράς εργασίας 
αποτελεί μία χρήσιμη πηγή πληροφοριών για την επιλογή του σωστού 
προγράμματος κατάρτισης.

Αύξηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών για ενήλικες, με στόχο την ενθάρρυνση της απασχόλησης γυναικών  
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ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤO:  ___________________________________________________

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Τα επόμενα βήματά μου για την απασχόληση στον ψηφιακό τομέα της αγοράς εργασίας

Το κίνητρο μου για την 
απασχόληση στον ψηφιακό 
τομέα

Ποια είναι τα οφέλη που 
μπορώ να αποκομίσω μέσω 
της απασχόλησης στον 
ψηφιακό τομέα; 

Η ιστορία που αποτέλεσε την 
μεγαλύτερη μου έμπνευση

Πως η ιστορία της γυναίκας 
πρότυπο θυμίζει την δική 
μου περίπτωση; Ποιες 
πρακτικές που ακολούθησε 
το πρότυπο θα μπορούσα να 
χρησιμοποιήσω προκειμένου 
να απασχοληθώ στον 
ψηφιακό τομέα;

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
Ανάλυση της κατάστασης 
μου με βάση τα διαδραστικά 
αναγνώσματα «Το 
αλφαβητάρι της ισότητας 
των φύλων στην αγορά 
εργασίας». 
• Πιστεύω ότι με η 

αναβάθμιση των προσόντων 
μου και η κτήση νέων 
δεξιοτήτων, μέσω της 
(επανα)κατάρτισης θα με 
βοηθούσε να βελτιώσω την 
κατάστασή μου;

• Ποιες προκλήσεις, όσον 
αφορά την ισότητα των 
φύλων, ενδέχεται να 
αντιμετωπίσω στην πορεία 
μου προς τον ψηφιακό 
τομέα;

Πως μπορώ αντιμετωπίσω 
αυτές τις προκλήσεις;

Ανακαλύπτοντας τις 
δυνατότητές μου στον 
ψηφιακό τομέα

Σε ποιον τομέα θα ήθελα να 
εμβαθύνω τις γνώσεις μου;

⃝ Υπηρεσίες Πληροφορικής

⃝ Ανάπτυξη και δοκιμή 
λογισμικού 

⃝ Γραφικός σχεδιασμός

⃝ Διαχείριση 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων

⃝ Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, τεχνολογίες 
διαδικτύου 

⃝ Τεχνική υποστήριξη

Ποιο πρόγραμμα από την 
συλλογή προγραμμάτων 
(επανα)κατάρτισης για την 
απόκτηση προσόντων για τον 
ψηφιακό τομέα της αγοράς 
εργασίας θα επέλεγα;

Τα μελλοντικά μου σχέδια

Ποια βήματα πρέπει να 
ακολουθήσω;

Πότε θα ξεκινήσω;
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