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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αύξηση των ικανοτήτων των
εκπαιδευτών ενηλίκων για την
ενθάρρυνση της απασχόλησης
των γυναικών στον ψηφιακό
τομέα της αγοράς εργασίας
NO. 2019-1-LT01-KA204-060723

Η μελέτη της ΕΕ με τίτλο "Γυναίκες στην
ψηφιακή εποχή" (2016) δείχνει ότι οι γυναίκες
υποεκπροσωπούνται στον ψηφιακό τομέα, καθώς
οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 21,5%
όλων των εργαζομένων. Η σημασία των θέσεων
εργασίας στον ψηφιακό τομέα στην ΕΕ αυξάνεται
τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι γυναίκες
δυστάζουν να επιλέξουν τις θέσεις εργασίας στον
ψηφιακό τομέα. Ορισμένοι από τους λόγους για
τους οποίους οι γυναίκες δεν λαμβάνουν
εκπαίδευση για να εισέλθουν στην απασχόληση
στον ψηφιακό τομέα ορίζονται ως έλλειψη
έμπνευσης και προτύπων ρόλων.
Το πρόγραμμα Go-Digital επιδιώκει να συμβάλει
στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ μέσω
της εκπαίδευσης. Το έργο συμβάλλει επίσης στην
επίτευξη των κριτηρίων της Ευρώπης που έχουν
οριστεί για το 2020: να αυξηθεί το ποσοστό
απασχόλησης κατά 75% και να αυξηθεί η
συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση
κατά 15%.

Η Πηγή: https://pixabay.com/pl/photos/praca-pracować-kobieta-studenta-3729848/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ...
ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
o

o

o

Να αναπτυχθούν οι ικανότητες των
εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να
ενθαρρύνουν τις μειονεκτούντες γυναίκες
να ελπαιδευτούν με σκοπό την απασχόληση
τους στον ψηφιακό τομέα της αγοράς
εργασίας.
Η βελτίωση της αναγνώρισης και
υποστήριξης της επικύρωσης των
ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο
παρελθόν μέσω του άτυπου εκπαιδευτικού
προγραμμάτος "εκπαίδευση για την
απασχόληση των γυναικών στον ψηφιακό
τομέα, προκειμένου να προωθηθεί η
ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας",
χρησιμοποιώντας εργαλεία αξιολόγησης
και ψηφιακά διακριτικά.
Η προώθηση της φυλετικής ισότητας στην
πρόσβαση στη μάθηση και της δυνατότητας
απασχόλησης των εκπαιδευόμενων
γυναικών στον ψηφιακό τομέα της αγοράς
εργασίας.
Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η
ενθάρρυνση των μειονεκτούντων γυναικών
ώστε να επιλέξουν την απασχόληση τους
στον ψηφιακό τομέα.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
εκπαιδευτές ενηλίκων "εκπαίδευση για
την απασχόληση των γυναικών στον
ψηφιακό τομέα, προκειμένου να
προωθηθεί η ισότητα των φύλων στην
αγορά εργασίας ".
o Εργαλείο αξιολόγησης για να
αναγνωρίζονται οι ικανότητες των
εκπαιδευτών ενηλίκων και να τους
δίνεται το αντίστοιχο ψηφιακό
διακριτικό.
o Σύνολο ανοικτών εκπαιδευτικών
πηγών για τις γυναίκες: "γιατί η
επανεκπαίδευση για την απασχόληση
στον ψηφιακό τομέα της εργασίας είναι
σημαντική για εμένα;".
o

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
o
o

120 εκπαιδευτές ενηλίκων
72 γυναίκες με μειονεκτούντα
υπόβαθρα και λιγότερες ευκαιρίες

ΣΕΛΙΔΑ 1

JANUARY / / 2020 / / NO. 1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
17-18 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ, 2019
Η πρώτη συνάντηση του έργου
πραγματοποιήθηκε στο Rzeszów στις 17-18
Δεκεμβρίου 2019 και φιλοξενήθηκε από τον
οργανισμό Danmar. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης συζητήθηκαν τα οργανωτικά
ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του
έργου, τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των
εταίρων και τις ημερομηνίες των επόμενων
συνεδριάσεων. Επίσης, πολύ σημαντικό
ζητούμενο ήταν η δημιουργία ενός πλαισίου
διαλόγου ώστε να συζητηθούν διεξοδικά οι
στόχοι του έργου, καθώς και το πλάνο
διασφάλισης της επίδοσης του έργου.

Η δεύτερη συνάντηση του εταιρικής σχέσης θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στη Ρουμανία!

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες!

Η Πηγή: https://Pixabay.com/pl/Photos/kobieta-programowanie-okulary-3597101
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