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Go Digital: Για ποιο λόγο η επανεκπαίδευση με στόχο την απασχόληση στον ψηφιακό τομέα
της εργασίας είναι σημαντική για εμένα;
Όσο και να αναζητήσουμε θα δυσκολευτούμε να εντοπίσουμε μια χώρα που να έχει υψηλή
ισότητα των φύλων στην κοινωνία και όχι στην εργασία και αντίστροφα. Η κοινωνική και
οικονομική ισότητα έχουν διαλεκτική σχέση. Είναι κοινώς αποδεκτό πως στην κοινωνία της
πληροφορίας η εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων αλλά και των ανισοτήτων στην εργασία
εμφανίστηκε ως προτεραιότητα. Ταυτόχρονα όμως, αυτό το ψηφιδωτό εργασιακών και
κοινωνικών σχέσεων που προέκυψε με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών κατέστησε ακόμα
πιο σύνθετη την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, όπως αυτό της ισότητας των
φύλων στην αγορά εργασίας.
Είναι άξιο παρατήρησης πως η πανδημία του Covid 19, καθώς και τα μέτρα που πάρθηκαν λόγω
αυτής, επιτάχυναν τη διείσδυση και χρήση των νέων τεχνολογιών σε βασικούς τομείς της
καθημερινότητας. Ο εργασιακός χάρτης φαίνεται να αλλάζει ξανά, η αγορά εργασίας
μετασχηματίζεται, και πληθώρα ερωτημάτων που αφορούν στην απασχόληση επανέρχονται ή
γεννιούνται. Στο πλαίσιο του έργου, μας απασχολούν κυρίως αυτά που αφορούν στις επιπτώσεις
του ψηφιακού μετασχηματισμού στην απασχόληση των γυναικών.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών συνδέεται παραδοσιακά με σταδιακή
μείωση των θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς όπου παραδοσιακά
δραστηριοποιούνται περισσότερο γυναίκες, γίνεται αντιληπτό πως ο ανταγωνισμός στην αγορά
εργασίας και πιο συγκεκριμένα στον ψηφιακό τομέα θα ενταθεί, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο
σπουδαίο το ρόλο της εκπαίδευσης και την ύπαρξη των γυναικείων προτύπων – σηματοδοτών.
Το έργο Go Digital επιδιώκει να υπογραμμίσει τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν
για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων κατά τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή,
και να εστιάσει στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης.
Στην παρούσα φάση, οι εταίροι του έργου έχουν θέσει ως βασικό του στόχο την διοργάνωση
συναντήσεων πιλοτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού που έχει δημιουργηθεί για
εκπαιδευτές ενηλίκων και γυναίκες.
Στην περίπτωση της κατάρτισης των εκπαιδευτών ενηλίκων, στις συναντήσεις θα επιδιωχθεί η
ανάπτυξη/ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων με στόχο την ενίσχυση της
συµµετοχής των γυναικών στον ψηφιακό τοµέα µέσω της προώθησης της εκπαίδευσης και
κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες και της ενθάρρυνσης περισσότερων γυναικών να
δραστηριοποιηθούν στον εν λόγω τομέα.
Στις συναντήσεις με τις γυναίκες θα αξιοποιηθεί η Σειρά Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων
(ΑΕΠ) για τις γυναίκες, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
•

Διαδραστικά αναγνώσματα «Το αλφαβητάρι της ισότητας των φύλων στην αγορά
εργασίας»,

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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•
•
•

Ψηφιακές Ιστορίες «Γυναίκες που έχουν επιτύχει στον ψηφιακό τομέα της αγοράς
εργασίας»,
Συλλογή προγραμμάτων (επανα-)κατάρτισης για την απόκτηση προσόντων για τον
ψηφιακό τομέα της αγοράς εργασίας,
Σχέδιο δράσης «Τα επόμενα βήματά μου για την απασχόληση στον ψηφιακό τομέα».

Η συμμετοχή των γυναικών στις συναντήσεις αυτές αναμένεται να εμπλουτίσει τις γνώσεις τους
για τις διαφορετικές ευκαιρίες επανακατάρτισης στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και να
τις ενθαρρύνει να σχεδιάσουν τα επόμενα τους βήματα για την απασχόληση τους στον ψηφιακό
κόσμο.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

