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Creșterea
competențelor
educatorilor adulți pentru
a încuraja ocuparea forței
de muncă feminine în
sectorul digital al pieței
muncii
NR. 2019-1-LT01-KA204-060723

Studiul UE „Femeile în era digitală” (2016) arată
că femeile sunt subreprezentate în sectorul digital,
deoarece femeile reprezintă doar 21,5% din totalul
lucrătorilor. Importanța locurilor de muncă în
sectorul digital crește în UE în ultimii ani; cu toate
acestea, femeile se tem să aleagă locurile de
muncă în sectorul digital. Unul dintre motivele
pentru care femeile nu se pregătesc pentru a intra
în ocuparea forței de muncă în sectorul digital este
definit ca o lipsă de inspirație și de modele de rol.
Proiectul Go-Digital încearcă să contribuie la
implementarea strategiei UE prin educație. De
asemenea, proiectul contribuie la atingerea
valorilor de referință pentru Europa 2020:
creșterea gradului de ocupare a forței de muncă cu
75%; creșterea participării adulților la învățarea
pe tot parcursul vieții cu 15%.

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

CATEVA INFORMATII
REFERITOARE LA
PROIECT…
OBIECTIVELE PRINCIPALE
o Dezvoltarea competențelor educatorilor
adulți în motivarea femeilor defavorizate
să participe la învățarea către ocuparea
forței de muncă în sectorul digital al
pieței muncii.
o Îmbunătățirea recunoașterii și susținerea
validării competențelor dobândite prin
cursul de formare nonformală „Antrenor
pentru ocuparea forței de muncă feminine
în sectorul digital, în scopul promovării
egalității de gen pe piața muncii” prin
utilizarea instrumentului de evaluare și a
ecusonului digital.
o Să promoveze egalitatea de gen în accesul
la învățare și utilizarea ocupării forței de
muncă în sectorul digital de către
studenți.

Obiectivul principal al acestui proiect este
motivarea femeilor defavorizate să se angajeze
în sectorul digital.

REZULTATELE PROIECTULUI
o

o

O

Program
de
instruire
pentru
educatorii adulți „Formare pentru
ocuparea forței de muncă feminine în
sectorul digital, în vederea promovării
egalității de gen pe piața muncii.
Instrument de evaluare pentru a
recunoaște competențele educatorilorantrenori adulți și pentru a le oferi
ecusoanele digitale.
Set de resurse educaționale deschise
pentru femei: „De ce recalificarea
pentru angajarea în sectorul digital
este importantă pentru mine?”.

GRUPUL TINTA DIRECT
o 120 educatori-antrenori adulți
o 72 femei din medii defavorizate și cu
mai puține oportunități
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PRIMA
INTALNIRE
IN POLONIA
17-18 DECEMBRIE, 2019
Prima întâlnire de parteneriat a proiectului
Go-Digital,
a avut loc la Rzeszów în
perioada 17-18 decembrie 2019 și a fost
găzduită de Danmar Computers. În cadrul
ședinței, au fost discutate problemele
organizatorice referitoare la managementul
proiectelor, modul de comunicare între
parteneri și datele reuniunilor ulterioare. Cu
toate acestea, o problemă mult mai
importantă a fost aceea de a cunoaște în
detaliu obiectivele proiectului și de a discuta
împreună cum să obținem rezultatele dorite.
Întâlnirea a fost cu adevărat reușită!
Parteneriatul a decis primii pași de făcut, dar
au avut parte și de un timp frumos împreună.
A doua intalnire a partenerilor va avea loc in luna Iulie in Romania!

PARTENERIATUL
COORDONATOR:

PARTENERI

Ramaneti la curent pentru mai multe informatii!

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