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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
Tους τελευταίους έξι μήνες, η υλοποίηση των
δραστηριοτήτων του προγράμματος Go Digital
επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία του
COVID-19 που σε μεγάλο βαθμό ανέτρεψε την
επαγγελματική καθημερινότητα. Παρά τις προκλήσεις,, η
αποτελεσματική διαχείριση και η διαρκής επικοινωνία της
ομάδας επέτρεψαν την παραγωγική και ομαλή συνέχεια
του έργου και
τον συντονισμό των
επόμενων
δραστηριοτήτων με την χρήση ψηφιακών εργαλειών.
Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του έργου:
godigital.lmlo.lt και το προφίλ του έργου στο FB:
https://www.facebook.com/godigitalerasmusproject/, με
σκοπό την προώθηση των δράσεων του έργου.
Ολοκληρώθηκε επίσης η έκθεση που εξετάζει την
παρούσα κατάσταση σε σχέση με την απασχόληση των
γυναικών στον ψηφιακό τομέα. Η έκθεση αυτή, αλλά και
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εκπαίδευση για την
απασχόληση των γυναικών στον ψηφιακό τομέα,
προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των φύλων στην
αγορά εργασίας" που έγιναν στο πλαίσιο του Π1, είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου, στα Αγγλικά. Στην
ιστοσελίδα υπάρχει πλέον διαθέσιμη και μια συλλογή από
10 ιστορίες γυναικών με επιτυχημένη πορεία στον
ψηφιακό κόσμο.
Παράλληλα, οι διαδικασίες παρακολούθησης και
αξιολόγησης του έργου πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο
και τον Ιούλιο του 2020 παρά τις δυσκολίες που προβάλλει
η νέα συνθήκη της πανδημίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η
συμβολή των τοπικών ομάδων δράσης στην διαδικασία
αξιολόγησης. Οι τοπικές ομάδες δράσης ενημερώνονται
ανελλιπώς για την πρόοδο του έργου και για τα επόμενα
βήματα της κοινοπραξίας ήδη από την έναρξη του
προγράμματος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η έκθεση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Π1
παρέχει:
o Τον ορισμό του ψηφιακού κλάδου της αγοράς
εργασίας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην
πορεία του έργου.
o Την εικόνα της κατάστασης στις χώρες των
εταίρων. Η ανάλυση της κατάστασης δόθηκε σε
σχέση με τα τρέχοντα προγράμματα κατάρτισης
των Γραφείων Εργασίας (επίσημα και ανεπίσημα,
για ένα άτομο με υψηλή εκπαίδευση και για
ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση) με στόχο την
επανεκπαίδευση που απαιτείται για ένταξη στην
ψηφιακή αγορά εργασίας.
o Τα κύρια εμπόδια των μειονεκτούντων γυναικών
κατά την είσοδο τους στον ψηφιακό κλάδο.
o Η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος για
εκπαιδευτές ενηλίκων "Εκπαίδευση για την
απασχόληση των γυναικών στον ψηφιακό τομέα,
προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των φύλων
στην αγορά εργασίας".
o Οι ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων και οι
λεπτές δεξιότητες που απαιτούνται για να
ενθαρρύνουν και να παρακινήσουν τις γυναίκες
να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση και κατάρτιση
με στόχο την απασχόληση τους στον ψηφιακό
τομέα της αγοράς εργασίας.
Μπορείτε να βρείτε το υλικό στην ιστοσελίδα:
https://godigital.lmlo.lt/uploads/Go-Digital_O1A1_%20State%20of%20Art%20Report.pdf

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι εταίροι ανέπτυξαν το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα "Εκπαίδευση για την απασχόληση
των γυναικών στον ψηφιακό τομέα,
προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των
φύλων στην αγορά εργασίας", το οποίο είναι
ειδικά σχεδιασμένο ώστε να διατίθεται
διαδικτυακά, προσφέροντας ελεύθερη
πρόσβαση στους συμμετέχοντες, χωρίς να θέτει
μέγιστο όριο συμμετεχόντων.
Οι τρεις ενότητες -με θεματικές την ισότητα των
φύλων στην αγορά εργασίας, στον ψηφιακό
τομέα και στις στρατηγικές καθοδήγησηςαποδεικνύονται κατάλληλες και απαραίτητες
ώστε οι γυναίκες να εναρμονιστούν με τον
εξελισσόμενο κόσμο της απασχόλησης., όπου η
ψηφιοποίηση είναι ακόμη πιο σημαντική πλέον
για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη από
όσο ήταν πριν από την κρίση του COVID-19.
Ενότητα I: "Ισότητα των φύλων στο
Εκπαιδευτικό περιβάλλον και στην αγορά
εργασίας".
Ενότητα ΙΙ: "Ψηφιακός τομέας – νέες ευκαιρίες
και πρόοδος των γυναικών προς υψηλότερες
δεξιότητες και επαγγελματική άνοδο στην
αγορά εργασίας".
Ενότητα ΙΙΙ: "Αποτελεσματική καθοδήγηση και
στρατηγικές παρότρυνσης ώστε να αυξηθεί η
ζήτηση και η αποδοχή των επαγγελματικών
δυνατοτήτων των μη προνομιούχων γυναικών
στον ψηφιακό τομέα της εργασίας".
Μπορείτε να βρείτε το υλικό του εκπαιδευτικού
προγράμματος στην ιστοσελίδα:
https://godigital.lmlo.lt/curriculum.html

Επιπλέον, η προώθηση των δράσεων και των πνευματικών
προιόντων του έργου συνέχισε να εφαρμόζεται από την
κοινοπραξία μέσω ψηφιακών εργαλείων διάδοσης και
διάχυσης πληροφοριών (διαδίκτυο, κοινωνικά μέσα).
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ΝΕΑ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ
διαδικτυακή
16 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2020
Η δεύτερη συνάντηση μεταξύ των εταίρων, η οποία αναμενόταν να
πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία, πραγματοποιήθηκε τελικά διαδικτυακά,
στις 16 Ιουλίου 2020, με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Οι δραστηριότητες διαχείρισης και υλοποίησης του έργου συζητήθηκαν
κατά τη διάρκεια της συνάντησης και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα.
Η πανδημία ‘ωθεί’ την Ευρώπη και τον κόσμο σε μια βαθιά
κοινωνικοοικονομική κρίση. Τα μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς
του ιού COVID- 19 εγκλημάτων έχουν επηρεάσει κάθε πτυχή της κοινωνικής
ζωής και έχουν επιβάλει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εργασίας μας. Η
τρέχουσα κρίση αυξάνει το ήδη σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων στο πεδίο
της απασχόλησης, καθώς οι γυναίκες εργάζονται σε τομείς που επηρεάζονται
ιδιαίτερα από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Λαμβάνοντας ως
δεδομένη την τάση που παρατηρείται, οι γυναίκες να εργάζονται υπό
καθεστώς μερικής απασχόλησης, είναι οι πρώτες που ενδέχεται να
επηρεαστούν αρνητικά. Η επανείσοδος στην αγορά εργασίας θα γίνει ακόμη
πιο δύσκολη, καθώς σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας οι γυναίκες που
θέλουν να εργαστούν δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν δουλειά
συγκριτικά με τους άνδρες. Από την άλλη πλευρά, η συνθήκη αυτή της
πανδημίας απέδειξε τη σπουδαιότητα της ψηφιοποίησης τόσο στην κοινωνική
όσο και στην επαγγελματική ζωή. Σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση, η
πανδημία θέτει στο έργο Go Digital πολλές προκλήσεις για τις δραστηριότητές
του, αλλά υποδεικνύει νέες ευκαιρίες και παρέχει κίνητρα στους
συμμετέχοντες.

Η τρίτη συνάντηση θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2021!

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

ΕΤΑΙΡΟΙ:

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες!
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