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Suaugusiųjų švietėjų
kompetencijų didinimas
skatinant moterų užimtumą
skaitmeniniame darbo
rinkos sektoriuje
NO. 2019-1-LT01-KA204-060723

ES tyrimas „Moterys skaitmeniniame amžiuje“
(2016 m.) parodė, kad moterų skaitmeniniame
sektoriuje dirba nepakankamai, nes jos sudaro tik
21,5% visų dirbančiųjų. Skaitmeninio sektoriaus
darbo vietų svarba ES pastaraisiais metais didėja,
tačiau moterys bijo rinktis darbą skaitmeniniame
sektoriuje. Viena iš priežasčių, kodėl moterys
nesirenka mokytis kad įsidarbintų skaitmeniniame
sektoriuje, yra apibūdinama kaip įkvėpimo ir
pavyzdžių stoka.
Projektu „Go-Digital“ siekiama prisidėti prie ES
strategijos įgyvendinimo per švietimą. Projektas taip
pat prisideda siekiant strategijos „Europa 2020“
tikslų: padidinti užimtumo lygį iki 75 procentų;
padidinti suaugusiųjų dalyvavimo mokymosi visą
gyvenimą procese lygį iki 15 procentų.

THE SOURCE: https://pixabay.com/pl/photos/praca-pracować-kobieta-studenta-3729848/

ŠIEK TIEK
INFORMACIJOS APIE
PROJEKTĄ…
PAGRINDINIAI TIKSLAI
o Didinti
suaugusiųjų
švietėjų
kompetencijas
motyvuoti
mažesnių
galimybių arba nepalankioje socialinėje ar
ekonominėje padėtyje esančias moteris
dalyvauti mokyme, kuris orientuotų jas
įsidarbinti
su
skaitmeninėmis
technologijomis susijusiuose darbuose.
o Naudojant įsivertinimo įrankį bei
skaitmeninį
ženklelį
pagerinti
neformaliojo mokymosi kurso “Moterų
įsidarbinimo
su
skaitmeninėms
technologijomis susijusiuose darbuose,
propaguojant moterų ir vyrų lygybę darbo
rinkoje, konsultantas” metu įgytų
kompetencijų pripažinimą.
o Propaguoti moterų ir vyrų lygybę siekiant
mokytis
informacinių
skaitmeninių
technologijų ir besimokančiųjų moterų
įsidarbinimą, naudojant šias žinias.
Pagrindinis šio projekto tikslas yra skatinti
nepalankioje socialinėje ar ekonominėje
padėtyje esančias moteris įsidarbinti su
skaitmeninėmis
technologijomis
susijusiuose darbuose.

INTELEKTINIAI PRODUKTAI
o Suaugusiųjų
švietėjams
skirta
mokymo
programa
“Moterų
įsidarbinimo
su
skaitmeninėms
technologijomis susijusiuose darbuose,
propaguojant moterų ir vyrų lygybę
darbo rinkoje, konsultantas”.
o Vertinimo įrankis, skirtas suaugusiųjų
švietėjo „Moterų įsidarbinimo STSD
konsultanto“ kompetencijai pripažinti.
o Atvirų švietimo šaltinių rinkinys
moterims: „Kodėl man svarbu
persikvalifikuoti darbui skaitmeniniame
sektoriuje“.
TIKSLINĖS GRUPĖS
o 120 suaugusių švietėjų- konsultantų.
o 72 moterys, turinčios mažiau
galimybių arba esančios nepalankioje
socialinėje
ar
ekonominėje
situacijoje.
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PIRMASIS
SUSITIKIMAS
LENKIJOJE
2019, GRUODŽIO 17 - 18 D.
2019 m. Gruodžio 17–18 dienomis Žešove
(Rzeszow), Lenkijoje, „Danmar Computers“
būstinėje įvyko pirmasis projekto „GoDigital“ partnerių susitikimas. Susitikimo
metu buvo aptarti organizaciniai projekto
valdymo klausimai, bendradarbiavimo būdai,
nustatytos vėlesnių susitikimų datos. Dar
svarbesnė užduotis – detaliai susipažinti su
projekto tikslais ir drauge aptarti, kaip pasiekti
užsibrėžtus rezultatus.
Susitikimas buvo tikrai sėkmingas!
Partneriai sutarė kaip žengti pirmuosius
žingsnius.
Antrasis partnerių susitikimas įvyks Liepos mėn. Rumunijoje !

PARTNERYSTĖ
KOORDINATORIUS:

PARTNERIAI:

Kad sužinotum daugiau – lik prisijungęs!

THE SOURCE: https://pixabay.com/pl/photos/kobieta-programowanie-okulary-3597101/
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