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Digital Girls: Γυναίκες πρότυπα για την απασχόληση
Το πρόγραμμα Digital Girls επιθυμεί να εμπνεύσει και να κινητροδοτήσει
κορίτσια και νέες γυναίκες να σκεφτούν ως επιλογή καριέρας την εργασία στους
τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας. Συνεργάτες φορείς από 5 Ευρωπαϊκές χώρες
(Ολλανδία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα και Ιρλανδία) και ο διεθνής οργανισμός
EURORESO ενώνουν τις προσπάθειες τους να συμβάλουν στην καλλιέργεια
ψηφιακής αυτοπεποίθησης, επιχειρηματικού πνεύματος και απασχολησιμότητας
σε κορίτσια και νέες γυναίκες.

Εναρκτήρια συνάντηση στην Σόφια, Βουλγαρία
Τον Ιανουάριο του 2017, όλοι οι συνεργάτες φορείς, παρακολούθησαν την
εναρκτήρια συνάντηση για να συζητήσουν και να καταλήξουν στο πλάνο για την
διαχείριση του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρώσουν το
φιλόδοξο αυτό σχέδιο.

Το πρόγραμμα σκοπεύει να:
-

εντοπίσει, να ενθαρρύνει, να αναπτύξει και να προβάλει γυναίκες σε
ψηφιακές θέσεις εργασίας.
χαρτογραφήσει την διαδικασία ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων
απαραίτητων για την αγορά εργασίας.
να δημιουργήσει κλίμα που ευνοεί την αυτοπεποίθηση στην χρήση
ψηφιακών τεχνολογιών
να αλλάξει την στάση των νέων απέναντι στην ψηφιακή μάθηση μέσω της
δημιουργίας αποτελεσματικών μεθόδων για υψηλής ποιότητας
συμβουλευτική νέων.

Η πρώτη περίοδος του προγράμματος προβλέπει την διενέργεια των
παρακάτω:
- Τη δημιουργία ενός δικτύου τοπικών και περιφερειακών οργανισμών,
όπως οργανισμοί νεολαίας, άτυπες ομάδες νέων, εκπαιδευτικά ιδρύματα,
σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης, υπηρεσίες επαγγελματικού
προσανατολισμού και πολιτιστικούς φορείς.
- Την διενέργεια έρευνας για να αναγνωριστούν τα διαφορετικά προφίλ
εργασίας.
- Να δημιουργηθούν κριτήρια για την επιλογή προτύπων καθώς και
κατευθυντήριες για την χρήση της ψηφιακής αφήγησης για
εκπαιδευτικούς σκοπούς.
- Την επιλογή των γυναικών - προτύπων
- Τη διενέργεια συνεντεύξεων με τις γυναίκες πρότυπα και την δημιουργία
της σειράς ταινιών “Ο κόσμος των πετυχημένων Ψηφιακών Κοριτσιών”.

Και μετά τι;
Η δεύτερη συνάντηση εργασίας θα λάβει μέρος στις 8 και 9 Μαίου 2017 στο
Δουβλίνο (Ιρλανδία) όπου οι συνεργάτες θα συζητήσουν και θα παρουσιάσουν
τις περιγραφές των γυναικών-πρότυπα και τις περιπτωσιολογικές μελέτες. Κατά
την διάρκεια της συνάντησης ένα εργαστήριο συμβουλευτικής θα λάβει μέρος
μεταξύ των συνεργατών φορέων και τοπικών οργανισμών , με θέμα την
χαρτογράφηση των θέσεων καριέρας.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε 1η Δεκεμβρίου 2016 και θα διαρκέσει έως την 30ή
Νοεμβρίου 2018.
Συνεργάτες:
DONA DARIA (NL)
PRESSURE LINE (NL)
INTHECITY (NL)
KU TU (BG)

K.A.N.E. (GR)
AKLUB (CZ)
SMASHING TIMES (IR)
EURORESO (IT)

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με
τον συνεργαζόμενο οργανισμό από την χώρα σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα τα
βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ε.Ε. δεν
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

