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Το πρόγραμμα έκλεισε 1 χρόνο: εκπονήθηκαν 2 διεξοδικές 
μελέτες,  δημιουργήθηκαν 7 πλατφόρμες συνεργασίας και 
αναπτύχθηκαν προφίλ για 8 θέσεις εργασίας που απαιτούν 
ψηφιακές δεξιότητες  

Το πρόγραμμα “Women4IT” εισέρχεται στον δεύτερο χρόνο υλοποίησης και φιλοδοξεί να 
προσφέρει καινοτομικές λύσιες για την προώθηση της απασχόλησης νέων γυναικών σε 
θέσεις εργασίας που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες.  

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί το τέλος του πρώτου έτους του προγράμματος «YOUNG-ICT WOMEN: 
Καινοτόμες  Πρακτικές  για την αύξηση του αριθμού των ευάλωτων κοριτσιών και γυναικών της ΕΕ 
που συμμετέχουν στη Ψηφιακή Ατζέντα» (αρ. Υποβ. 2017-1-094), εν συντομία, Women4IT. Το 
πρόγραμμα, που διαρκεί από το 2018 έως το 2021, επιδοτείται από το  Χρηματοδοτικό Μηχανισμό 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants και το Norway Grants Fund for Youth 
Employment) και υλοποιείται υπό τον συντονισμό του Latvian Information and Communication 
Technology Association (LIKTA), με εταίρους από το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ισπανία, 
την Λιθουανία, την Μάλτα, την Νορβηγία, και την Ρουμανία.  

Το πρόγραμμα Women4IT στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας των νεαρών γυναικών (15 
-29 years) στις ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και στην προώθηση ευκαιριών για την ανάδειξη των 
ικανοτήτων τους  και την ενίσχυση του ρόλου τους στην οικονομική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα θα 
αξιολογήσει τις ψηφιακές δεξιότητες 1000 γυναικών σε 7 χώρες και, ανάλογα με τις ανάγκες της 
αγοράς αγοράς εργασίας, θα παρέχει σε 700 ωφελούμενες  δυνατότητες εκμάθησης ψηφιακών 
δεξιοτήτων και εξατομικευμένη καθοδήγηση σε θέματα καριέρας. Επιπλέον, αναμένεται μέσω 
δράσεων διάδοσης, να ενημερωθούν για τις δυνατότητες καριέρας στον χώρο της πληροφορικής 
τεχνολογίας περισσότερες από 10.000 νεαρές γυναίκες.  

Κατά τη διαρκεια του πρώτου έτους οι εταίροι δημιούργησαν εθνικές ομάδες συνεργασίας 
και εκπόνησαν 2 ερευνητικές μελέτες. Η πρώτη διερευνά τις καλές πρακτικές και 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας στον τομέα της πληροφορικής των 
γυναικών και των άνεργων νέων που δεν συμμετέχουν σε εκπαίδευση ή κατάρτιση (ΝΕΕΤ) 
στις χώρες που συμμετέχουν (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, και 
Ρουμανία.  Η μελέτη παρουσιάζει δοκιμασμένες, καινοτομικές λύσεις που λαμβάνουν 
υπόψη, εκτός από τις ανάγκες των νεαρών γυναικών, τις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς 
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https://women4it.eu/wp-content/uploads/2019/09/2.8-National-Forums-convened.pdf
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εργασίας, αλλά και συμμετοχικές διαδικασίας με την υποστήριξη εργοδοτών και 
κοινωνικών εταίρων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη εδώ.  

Η δεύτερη μελέτη προβάλλει τα αποτελέσματα βιβλιογραφικής έρευνας, καθώς και 
έρευνας πεδίου για την εκτίμηση των αναγκών, τονίζοντας βασικά στοιχεία που σχετίζονται 
με την πρόσβαση των γυναικών στην τεχνολογία και την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση 
στις ψηφιακές δεξιότητες και τις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Η μελέτη 
εντοπίζει τις ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες, αλλά και τις μελλοντικές τάσεις 
στην απασχόληση, ώστε να προετοιμάσει τις ωφελούμενες για τις προκλήσεις του 
μέλλοντος.  

Τέλος, οι εταίροι προσδιόρισαν 8 προφίλ θέσεων εργασίας που απαιτούν ψηφιακές 
δεξιότητες και που αρμόζουν στις δυνατότητες της ομάδας στόχου, ενώ θεωρούνται 
κατάλληλα και για τις ανάγκες του χώρου εργασίας, τόσο τις σημερινές όσο και εκείνες που 
αναμένεται να διαμορφωθούν τα επόμενα χρόνια.  Τα προφίλ είναι: Υπεύθυνος 
Υποστήριξης Πελατών (Customer Support Specialist), Αναλυτης Δεδομένων (Data Analyst), 
Ειδικός Ασφάλειας Δεδομένων (Data Protection Specialist), Ειδικός Κοινωνικών Δικτύων 
(Digital Media Specialist), Σχεδιαστή Περιεχομένου (Graphic designer), Βοηθός Έργου 
(Personal / Project Assistant), Δοκιμαστής Συστημάτων Λογισμικού (Software Tester) and 
Ειδικό Ανάπτυξης Ιστοσελίδων (Web developer). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τις μελέτες ακολουθείστε το σύνδεσμο here.  

Κατά τη διάρκεις του πρώτου έτους, το πρόγραμμα έλαβε αρκετή δημοσιότητα και 
παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2018 στη Βιέννη, κατά τη διάσκεψη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «ICT 2018», τον Φεβρουάριο του 2019 στην Ευρωπαϊκή διάσκεψη υψηλού 
επιπέδου με θέμα «e- skills4diversity» και τον Μάρτιο, του ίδιου έτους, στη διάσκεψη 
κορυφής «Start-Up Europe» που έλαβε χώρα στο Cluj κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής 
προεδρίας, ενώ διαδοθηκε και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.  

Τον Οκτώβριο, οι εταίροι της κοινοπραξίας θα συναντηθούν στο Δουβλίνο για την έναρξη 
του 2ου έτους του προγράμματος που θα συμπέσει με την παρουσίαση της δοκιμαστικής 
έκδοσης της διαδικτυακής πλατφόρμας εκμάθησης / κατάρτισης, η οποία θα παρέχει και τη 
δυνατότητα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελουμένων.  

Μετά τις τελικές ρυθμίσεις, το περιεχόμενο της πλατφόρμας θα μεταφραστεί σε 7 
γλώσσες, και θα δρομολογηθεί η χρήση της σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Η 
πλατφόρμα θα περιλαμβάνει διαδικτυακό  εργαλείο δημιουργίας προφίλ απασχόλησης σε 
επιλεγμένες θέσεις εργασιας που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες.  

https://women4it.eu/wp-content/uploads/2019/09/2.7-Study-of-innovative-approaches.pdf
https://women4it.eu/wp-content/uploads/2019/09/2.1-Needs-Assessment-updated.pdf
https://women4it.eu/wp-content/uploads/2019/09/2.2.-Digital-Jobs-Profiles-Defined.pdf


 

 

The project Nr.271-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young 

women into the digital agenda” benefits from a 2.714.304 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and 

Norway Grants. The aim of the project is to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda. 

 
3 www.women4it.eu 

Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες: https://women4it.eu/   
https://eeagrants.org/topics-programmes/fund-youth-employment   

 

Twitter @WomenForIT 
Facebook www.facebook.com/WomenForIT/ 
LinkedIn www.linkedin.com/company/women4ict/ 
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