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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός: 

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τις ορθές πρακτικές και πρωτοβουλίες όσον αφορά τη 

βελτίωση της θέσης των γυναικών στους τεχνολογικούς τομείς εργασίας, καθώς και των 

ΝΕΕΤ (ο όρος ΝΕΕΤ αποτελεί το ακρωνύμιο του young people Not in Education, 

Employment or Training και περιγράφει τους νέους ανθρώπους, που απέχουν από την 

εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση) στις χώρες-εταίρους αυτού του έργου (Λετονία. 

Ισπανία, Ελλάδα, Μάλτα, Λιθουανία, Ιρλανδία και Ρουμανία). Αυτές οι προαναφερθείσες 

πρακτικές αναμένεται να χρησιμεύσουν ως χρήσιμος οδηγός και να παραγάγουν 

πολύτιμες γνώσεις για τις επόμενες φάσεις διεκπεραίωσης του πρότζεκτ, εξαλείφοντας 

την ανάγκη για τη διαδικασία  «δοκιμής και σφάλματος», καθώς και να συμβάλλουν στη 

χάραξη πολιτικής. Χρησιμοποιώντας την αποκτηθείσα εμπειρία, ιδίως μέσω των 

«μαθημάτων», αναμένεται να βελτιωθεί η υλοποίηση των σχεδίων σε παρόμοιους τομείς. 

 

Μεθοδολογία: 

 

Η έρευνα για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, συμπληρώθηκε με ομάδες 

εστίασης και συνεντεύξεις με εκπροσώπους των γυναικών σε όλες τις χώρες που 

διοργάνωσαν πιλοτικά προγράμματα, προκειμένου να συμβάλουν στη δημιουργία 

καινοτόμων προσεγγίσεων ως προς την απασχόληση. Τα βασικά συμπεράσματα έδωσαν 

συγκεκριμένους δείκτες που θα βοηθήσουν στη διεκπεραίωση του έργου και θα 

επικυρώσουν τη πιθανή συμβολή τους στα διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα. 

 

Αποτελέσματα: 

 

Οι ορθές πρακτικές που παρουσιάζονται αποτελούν απαντήσεις στις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι ομάδες στόχευσης. Μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 

γυναίκες και οι NEET όσον αφορά την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ είναι: τα 

στερεότυπα και οι διακρίσεις λόγω φύλου, λόγω πολιτιστικών και κοινωνικών νορμών, 

αλλά και λόγω των πολλαπλών ρόλων που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην εργασία και 

το οικογενειακό περιβάλλον, των δεξιοτήτων τεχνικής και ψηφιακής παιδείας, της χαμηλής 

εμπιστοσύνης, καθώς και των αρνητικών αντιλήψεων σχετικά με τις ΤΠΕ, που ενισχύεται 



από την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης που συνδέονται με 

αυτές. 

Τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν από τις ορθές πρακτικές και τις συζητήσεις των 

ομάδων εστίασης σχετικά με αυτές τις πρακτικές είναι τα εξής: εκπαιδευτικά προγράμματα 

με βάση τη ζήτηση και συμμετοχή των εργοδοτών, συνεχή κατάρτιση και ευέλικτες 

εκπαιδευτικές μέθοδοι, βελτίωση των ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, δομές 

υποστήριξης και πολιτικές για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, 

αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη σταδιοδρομία στις ΤΠΕ και ανάπτυξη 

συμμετοχικών οικοσυστημάτων  μεταξύ των οργανισμών κατάρτισης των κυβερνητικών 

οργανώσεων, των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού, δεδομένου ότι το κλείσιμο 

του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στον ψηφιακό τομέα δεν είναι αρμοδιότητα κανενός 

μεμονωμένου φορέα, αλλά ζήτημα που απαιτεί συλλογική δράση του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα, καθώς και της κοινότητας. 

Στις παρακάτω παραγράφους, σημαντικές παρεμβάσεις με οδηγό τις ορθές πρακτικές και 

πρωτοβουλίες που αναφέρθηκαν παρουσιάζονται με βάση «τι είχε αποτέλεσμα», «τι 

μάθαμε» και «σκέψεις αναφορικά με πιθανές παρεμβάσεις». 

 

Έρευνα αγοράς αναφορικά με τη ζήτηση ψηφιακών δεξιοτήτων: 

 

Τι είχε αποτέλεσμα: 

Η συνεργασία με επιχειρήσεις με σκοπό τη προώθηση σχετικών τεχνικών δεξιοτήτων σε 

συνδυασμό με επικοινωνιακές δεξιότητες και ενημερωτικές δράσεις. 

Κατάρτιση που περιλαμβάνει συνδυασμό ομαδικής εργασίας, ατομικής μελέτης, 

εργαστηρίων και πρακτικής. 

 

Τι μάθαμε: 

Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν πρόσβαση και κατανόηση των δεδομένων της αγοράς 

εργασίας, ώστε να προσαρμόσουν τα προγράμματα τους στις τρέχουσες ανάγκες. 

Παρόλο που τα προγράμματα θεωρήθηκαν επιτυχή, ο προκαταρκτικός έλεγχος για την 

επιλογή ωφελούμενων μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων απέκλειε, σε μεγάλο βαθμό, τα 

άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και συνεπώς, διαιώνιζε τα εμπόδια λόγω φύλου. 

 

Σκέψεις αναφορικά με πιθανές παρεμβάσεις: 

Πλήρης ανάλυση της αγοράς εργασίας με σκοπό την ευθυγράμμιση των δεξιοτήτων και 

της προσφερόμενης κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 



Προτάσεις με επίκεντρο τις στοχευμένες ομάδες, με σκοπό την ανάπτυξη χωρίς 

αποκλεισμούς. 

 

Προώθηση της εργασιακής απορρόφησης γυναικών και ΝΕΕΤ: 

 

Τι είχε αποτέλεσμα: 

Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών με σκοπό τη παροχή οδηγιών και συμβουλών για 

επαγγελματική και προσωπική ενδυνάμωση. 

 

Τι μάθαμε: 

Η δημιουργία οργανισμών εξειδικευμένων στη παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης στις 

γυναίκες, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες και ευκαιρίες 

απασχόλησης και, στη συνέχεια, την απασχόληση σε θέσεις εργασίας υψηλότερου 

κύρους, όπως οι θέσεις εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ. 

Πολλές άνεργες γυναίκες έχουν πτυχίο, αλλά λόγω κοινωνικών και πολιτιστικών νορμών 

στοχεύουν σε χαμηλότερης ευθύνης θέσεις εργασίας. Η κατάρτιση θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι μορφωμένες γυναίκες, που μπορούν να τους 

γεννήσουν αισθήματα απογοήτευσης και να τις αποθαρρύνουν. 

 

 

Σκέψεις αναφορικά με πιθανές παρεμβάσεις: 

Παροχή ατομικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής για προσωπική ενδυνάμωση και 

κινητοποίηση, πέραν των τεχνικών / επαγγελματικών μαθημάτων. 

 

Προώθηση της τεχνικής κατάρτισης γυναικών και ΝΕΕΤ. 

 

Τι είχε αποτέλεσμα: 

Πλήρης μαθησιακός κύκλος –από τα πρώτα βήματα στην εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων 

έως τις περιόδους πρακτικής άσκησης και τις αμειβόμενες θέσεις. 

 

Έκθεση στις ΤΠΕ από νεαρές ηλικίες και χρήση τεχνικών που συνδυάζουν τη μάθηση με 

το παιχνίδι και κοινωνικές δραστηριότητες (πχ ομαδικοί διαγωνισμοί). 

 

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης που προσφέρουν οι ΤΠΕ και 

την προώθηση της επιτυχημένης γυναικείας παρουσίας στον τομέα των ΤΠΕ για τη 

δημιουργία θετικών προτύπων. 

 

Τι μάθαμε: 



Η κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ πρέπει να συνοδεύεται από την ανάπτυξη της 

αυτοπεποίθησης των γυναικών, με σκοπό να ξεπεραστούν τα αρνητικά στερεότυπα  

σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

Η εκπαίδευση ήταν πιο αποτελεσματική όταν είχε γνώμονα τις ειδικές ανάγκες των 

γυναικών, π.χ. αυξημένες οικογενειακές ευθύνες. 

 

 

Σκέψεις αναφορικά με πιθανές παρεμβάσεις 

Χρήση τεχνολογίας για την παροχή κατάρτισης προσαρμοσμένης στις ανάγκες της κάθε 

στοχευμένης ομάδας. 

 

Σχεδιασμός και καθοδήγηση στο μονοπάτι της σταδιοδρομίας, όχι μόνο παροχή 

βραχυπρόθεσμης εκπαίδευσης. 

 

Συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών: 

 

Τι είχε αποτέλεσμα: 

Ανάπτυξη οικοσυστημάτων χωρίς αποκλεισμούς λόγω φύλου, μέσω της συνεργασίας 

όλων των ενδιαφερομένων μερών, με σκοπό να ξεπεραστούν τα στερεοτυπικά εμπόδια 

και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση. 

 

Τι μάθαμε: 

Η  συνεισφορά των εργοδοτών και των ενδιαφερομένων μερών είναι απαραίτητη για τον 

καθορισμό εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων  

 

Οι εταιρικές σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να προωθήσουν την αμοιβαία 

κατανόηση, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη κάμψη όποιων αντιστάσεων και στις δύο 

πλευρές της προσφοράς και της ζήτησης, προωθώντας το κλείσιμο του χάσματος μεταξύ 

των φύλων. 

 

Σκέψεις αναφορικά με πιθανές παρεμβάσεις: 

Η βελτίωση της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η δημιουργία συμμαχιών με 

τους εργοδότες μπορούν να διευκολύνουν τη προσαρμογή της κατάρτισης στις σημερινές 

ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της 

παρέμβασης. 

 

 

Προώθηση των γυναικών στο τομέα των ΤΠΕ: 

 

Τι είχε αποτέλεσμα: 

Ενσωμάτωση και εφαρμογή πολιτικών για την ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας. 



Δημιουργία εικονικών και / ή φυσικών χώρων π.χ. φόρουμ για την ομαδική εκπαίδευση 

των γυναικών και τη δικτύωση. 

 

Παροχή γυναικείων προτύπων σε διαφορετικούς ρόλους και επαγγέλματα. 

 

 

Τι μάθαμε: 

Η κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ πρέπει να συνοδεύεται από την ανάπτυξη της 

αυτοπεποίθησης των γυναικών και την εξάλειψη αρνητικών στερεοτύπων σχετικά με  τη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

Είναι απαραίτητο να γίνει ο τομέας των ΤΠΕ πιο ελκυστικός, ως επιλογή επαγγέλματος, 

για τις γυναίκες. 

 

Εξασφάλιση πιστοποίησης, με σκοπό την αναγνώριση στην αγορά εργασίας.   

 

Τα στερεότυπα πρέπει να αντιμετωπίζονται τόσο σε κοινοτικό όσο και σε οικογενειακό 

επίπεδο. 

 

Σκέψεις αναφορικά με πιθανές παρεμβάσεις: 

Αποσαφήνιση των ΤΠΕ. 

 

Ανάπτυξη προγραμμάτων που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες, τις εμπειρίες και τις 

προσδοκίες των ενδιαφερόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 


