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Εισαγωγικό Σημείωμα 



Είναι προνόμιο να παρέχω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις για το εγχειρίδιο
"Προγραμματισμός για γυναίκες μετανάστριες που επιστρέφουν στην αγορά
εργασίας". Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχω συμμετάσχει τόσο σε βασικό όσο και σε
στρατηγικό επίπεδο στην ανάπτυξη και υποστήριξη πρωτοβουλιών που βοηθούν και
διευκολύνουν τις μετανάστριες γυναίκες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να
υποστηρίξουν την απασχόλησή τους. Πιο πρόσφατα, με το Saathi House, ενός κέντρου
για μετανάστριες στο οποίο είμαι πρόεδρος, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της
υλοποίησης πρωτοποριακών πρωτοβουλιών που διευκολύνουν τις μετανάστριες να
εργαστούν.

Οι γυναίκες που επιστρέφουν στο εργατικό δυναμικό μετά από διακοπή της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους συχνά δεν έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση σχετικά
με τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, ενώ για τις μετανάστριες που μπορεί να
αντιμετωπίζουν γλωσσικά και πολιτιστικά εμπόδια η επιστροφή είναι ακόμη πιο
δύσκολη. Τα προγράμματα επιστροφής μπορούν να αλλάξουν τις αντιλήψεις στο χώρο
εργασίας απέναντι στις γυναίκες και να βελτιώσουν την ποικιλομορφία στο εργατικό
δυναμικό, ενδυναμώνοντας τις γυναίκες αυτές ώστε να επιστρέψουν. Σε έναν ταχέως
μεταβαλλόμενο τομέα όπως ο τεχνολογικός, η προοπτική της επιστροφής στην εργασία
είναι ακόμη πιο τρομακτική από ό,τι σε άλλους κλάδους. Εδώ οι νέες τεχνολογίες
μετασχηματίζουν τις εργασιακές πρακτικές με ταχείς ρυθμούς. Αυτό πρέπει να
διορθωθεί μέσω ικανών προγραμμάτων επιστροφής, τα οποία διευκολύνουν τη
διαδικασία για τις γυναίκες.

Η επιστροφή στην εργασία μετά από μια διακοπή στην επαγγελματική σταδιοδρομία
μπορεί να είναι αποθαρρυντική. Μπορεί να αισθάνεστε χαμηλή αυτοπεποίθηση, να μην
είστε σίγουροι για το ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσετε, πώς να
φτάσετε εκεί ή αν είναι δυνατόν να εξασφαλίσετε εργασία. Ως μετανάστρια
επαγγελματίας που μπορεί να έχει μείνει εκτός του κλάδου για κάποιο χρονικό
διάστημα λόγω μητρότητας, άδειας σπουδών ή άδειας φροντίδας, μπορεί να είναι
τρομακτικό να τολμήσετε την επιστροφή στην εργασία πλήρους απασχόλησης. Ωστόσο,
όπως βλέπουμε σε αυτό το εγχειρίδιο, υπάρχουν πολύ καλές πρωτοβουλίες στη
Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα, οι οποίες
ενθαρρύνουν τις γυναίκες να παραμερίσουν τις ανησυχίες τους και να βρουν εργοδότες
που βλέπουν τη διακοπή της καριέρας ως θετική και όχι αρνητική πτυχή του
βιογραφικού τους σημειώματος.

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει ορισμένα εξαιρετικά παραδείγματα για το πώς να
βοηθηθούν οι γυναίκες που έχουν διακόψει τη σταδιοδρομία τους - για οποιονδήποτε
λόγο - να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, ενθαρρύνοντάς τες να επικεντρωθούν στα
προηγούμενα επιτεύγματα και τις διαχρονικές δεξιότητες και να κάνουν το βήμα
επιστροφής στην πλήρη απασχόληση. Αυτή η διευκόλυνση έχει βοηθήσει αρκετές
γυναίκες να βρουν έναν νέο ρόλο που αναγνωρίζει τα δυνατά τους σημεία και εκτιμά
την εμπειρία τους. 

Mashkura Begum MBA, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Saathi House

07



Εισαγωγή



Ποια θεωρείται γυναίκα μετανάστρια που επιστρέφει στην αγορά
εργασίας (MWR – Migrant Woman Returner);

Άτομα που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια λόγω του φύλου, της θρησκείας, του
σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου τους 
Άνθρωποι που μιλούν ελάχιστα ή καθόλου αγγλικά/τη γλώσσα της χώρας υποδοχής 
Άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε δημόσια κονδύλια λόγω του μεταναστευτικού τους
καθεστώτος, αλλά έχουν δικαίωμα στην εργασία 
Άτομα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες 
Άτομα με προβλήματα ψυχικής ή σωματικής υγείας 

Έλλειψη κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη και η
αυτοματοποίηση έχουν αλλάξει ριζικά τον εργασιακό χώρο τα τελευταία 5 χρόνια
Έλλειψη κατανόησης των εννοιών προγραμματισμού πίσω από τις εξελίξεις της
τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης
Έλλειψη ευελιξίας στους προσφερόμενους τομείς εργασίας
Έλλειψη σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων
Συμπεριφορές εργοδοτών/εργοληπτών 
Έλλειψη πρόσφατης εργασιακής εμπειρίας 
Δυσκολίες στην εξεύρεση φροντίδας για παιδιά ή άλλους 
Έλλειψη επαγγελματικής αυτοπεποίθησης εξαιτίας της απουσίας από τον εργασιακό
χώρο, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αισθητή υποβάθμιση των δεξιοτήτων

Ως "επιστρέφον" μπορεί να οριστεί ένα άτομο που εγκατέλειψε την αμειβόμενη εργασία για
τουλάχιστον ένα έτος για να αναλάβει μια ευθύνη φροντίδας και θα ήθελε να επιστρέψει
στην αμειβόμενη εργασία. «Επιστρέφον» μπορεί επίσης να είναι κάποιο άτομο που
εγκατέλειψε την αμειβόμενη εργασία για τουλάχιστον ένα έτος, αλλά έκτοτε επέστρεψε στην
αμειβόμενη εργασία σε χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων ή δεν έχει τις κατάλληλες
δεξιότητες για να επιστρέψει στο ίδιο επίπεδο απασχόλησης που είχε προηγουμένως.

Η ευθύνη της φροντίδας μπορεί να αφορά παιδιά, ηλικιωμένους ή ασθενείς συγγενείς. Η
ανάλυση της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού δείχνει ότι το 89% των ατόμων που είναι
οικονομικά μη ενεργοί επειδή φροντίζουν την οικογένεια ή το σπίτι είναι γυναίκες.

Το κοινό-στόχος του C4MWR είναι όσοι εργάζονται στην πρώτη γραμμή και παρέχουν
υπηρεσίες σε δυνητικούς/ες Επιστρέφοντες/ουσες από ομάδες που αντιμετωπίζουν συνεχή
εμπόδια όσον αφορά την επιστροφή τους στην εργασία, όπως: 

Μερικά από τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιστρέφοντες/ουσες όταν
προσπαθούν να αναζητήσουν εργασία:

Υπάρχουν επίσης αρκετές ομάδες πληθυσμού που μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσθετες
προκλήσεις κατά την επιστροφή στην εργασία: 
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Ηλικιωμένοι (ηλικίας 50-64 ετών): Οι άνθρωποι αυτής της ηλικιακής ομάδας
αντιμετωπίζουν συχνά πρόσθετα προβλήματα υγείας και οι τοπικές ευκαιρίες
απασχόλησης και οι υπηρεσίες απασχόλησης είναι συχνά ακατάλληλες. Το ποσοστό
οικονομικής αδράνειας αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι 26%, σε σύγκριση με 13% μεταξύ
35-49 ετών και 13% μεταξύ 25-34 ετών. 

Εθνοτικές μειονότητες/υποεκπροσωπούμενες ομάδες: Το ποσοστό οικονομικής
αδράνειας για τα άτομα με καταγωγή από εθνοτικές μειονότητες (ηλικίας 16-64 ετών) είναι
σημαντικά υψηλότερο (30%) από τα άτομα με λευκή καταγωγή (17%) (στοιχεία για το
Ηνωμένο Βασίλειο). 

Άτομα με αναπηρίες: Το ποσοστό οικονομικής αδράνειας για τα άτομα που ορίζονται ως
άτομα με αναπηρία σύμφωνα με το νόμο περί ισότητας είναι 45% υψηλότερο από ό,τι για
τα άτομα που δεν είναι (16%). Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιστρέφοντες/ουσες
δημιουργούν, με τη σειρά τους, ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Το χάσμα μεταξύ των
προτιμήσεων των ανθρώπων για ευέλικτη εργασία και της έλλειψης διαθέσιμων ευέλικτων
θέσεων εργασίας δημιουργεί "συμφόρηση ταλέντων" για τις επιχειρήσεις. Η αύξηση της
διαθεσιμότητας θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης και ευέλικτων θέσεων εργασίας θα
επέτρεπε στις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη δεξαμενή ταλαντούχων
υποψηφίων.

Στόχος του έργου C4MWR είναι η παροχή εργαλείων στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής
που εργάζονται με τους "Επιστρέφοντες/ουσες" για το πώς να αναπτύξουν τις δεξιότητές
τους στη χρήση μη τυπικών δεξιοτήτων κωδικοποίησης. Από την εμπειρία όλων των
εταίρων, μπορούμε να καταδείξουμε τους λόγους για τους οποίους η μετάβαση σε μη
τυπική εκπαίδευση ψηφιακών δεξιοτήτων/δεξιοτήτων προγραμματισμού θα ωφελήσει
τους/τις Επιστρέφοντες/ουσες.

Εκτεταμένες έρευνες και μελέτες αναδεικνύουν ότι η τυπική κατάρτιση σε θέματα
προγραμματισμού/ψηφιακής τεχνολογίας δεν επηρεάζει τις μετανάστριες- εξακολουθεί να
υπάρχει υψηλό ποσοστό ανεργίας σε αυτή την ομάδα. Επί του παρόντος, η τυπική
εκπαίδευση επικεντρώνεται κυρίως στον γραμματισμό στις ΤΠΕ, δηλαδή στη διδασκαλία
των μαθητών πώς να χρησιμοποιούν λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, πώς να εργάζονται
σε λογιστικά φύλλα και πώς να σερφάρουν στο διαδίκτυο. Όμως, τώρα περισσότερο από
ποτέ υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη ανάγκη να προχωρήσουμε πέρα από τις τεχνικές
δεξιότητες και να διδάξουμε στους ανθρώπους πώς να μαθαίνουν, πώς να λύνουν ένα
πρόβλημα με ψηφιακές τεχνολογίες, πώς να γράφουν κώδικα, πώς να δημιουργούν ένα
πρόγραμμα ή μια ψηφιακή ιστορία, πώς λειτουργεί ένας υπολογιστής και πώς να τον
κάνουν να λειτουργεί για αυτούς. Μέσω του έργου μας σκοπεύουμε να ενδυναμώσουμε
τους ψηφιακά μυημένους καταναλωτές (consumers) ώστε να γίνουν ψηφιακά μυημένοι
παραγωγοί-καταναλωτές (prosumers).
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Ένας παραγωγός-καταναλωτής (prosumer) δεν καταναλώνει μόνο αλλά και δημιουργεί
περιεχόμενο. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς πλαίσιο. Όλες οι ψηφιακές πλατφόρμες
έχουν αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές ομάδες αναπτύσσουν διαφορετικές
δεξιότητες χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή. Συχνά, οι άνθρωποι με χαμηλές δεξιότητες
χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, το tablet ή το Smartphone μόνο ως καταναλωτές και
κυρίως για λόγους ψυχαγωγίας, ενώ οι άνθρωποι με υψηλές δεξιότητες τείνουν να τα
χρησιμοποιούν ως prosumers, ως εργαλεία μάθησης και εκπαίδευσης. Μια περαιτέρω
εξέλιξη θα ήταν η απόκτηση δεξιοτήτων για την τροποποίηση του περιεχομένου ή για την
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να τροποποιηθεί το περιεχόμενο μέσω απλών
τεχνικών προγραμματισμού.

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με υψηλή
ειδίκευση (άτομα που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας) να αρχίσουν να κατανοούν πώς
λειτουργούν οι υπολογιστές, τα βασικά στοιχεία για τον τρόπο ελέγχου τους μέσω του
προγραμματισμού ως εργαλείο για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, των ευκαιριών
απασχόλησης, την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους για την εξεύρεση λύσεων, την
επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργία νέου ψηφιακού προϊόντος (ένα παιχνίδι, μια
ψηφιακή ιστορία, ένα χρήσιμο προϊόν κ.λπ.). 

Οι γυναίκες μετανάστριες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας (Migrant
Woman Returner – MWR) αποτελούν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών/ημιειδικευμένων
γυναικών που επιθυμούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από μακρές διακοπές
καριέρας για λόγους φροντίδας παιδιών ή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, υγείας ή για
άλλους λόγους.
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Εισαγωγή στον
προγραμματισμό (coding)
Τι είναι o προγραμματισμός



Ο 
πρ

ογρ
αμματισμός επηρεάζει τις ζωές όλω

ν! 

Κάθε βιομηχανία προσπαθεί 
να προσλάβει προγραμματιστές παντού!
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το πεπτικό σύστημα ή τον ηλεκτρισμό.

Πληροφορική
16.3%

Διοίκηση (ανώτερες θέσεις)
15.8%

Πωλήσεις
12.3%

Λοιπά
11.9%

Υγεία
10.5%

Επιχειρήσεις
8.5%

Διοικητικές θέσεις
5.2%

Κατασκευές
4.4%

Εκπαίδευση
4.2%

Μεταφορές
3.2%

Ο
ι δ

ου
λε

ιέ
ς σ

χετικές με την πληροφορική είναι η #1 πηγή νέων εισοδημάτω
ν. 

Στον 21ο αιώνα, οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν την
ευκαιρία να μάθουν για τους αλγόριθμους, για το πως
μπορούν να φτιάξουν εφαρμογές (apps) και για το πως

λειτουργεί το διαδίκτυο. 

500.000 νέες θέσεις εργασίας: Οι θέσεις αυτές αφορούν κάθε
βιομηχανικό κλάδο και πολιτεία και αναμένεται να αυξηθούν με διπλάσιο

ρυθμό απ’ ότι οι άλλες θέσεις εργασίας

Όπως ακριβώς μαθαίνουν για την φωτοσύνθεση,
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Μέρος Α) Εκπαιδευτικές
μελέτες περίπτωσης (case
studies) και παραδείγματα για
το πως βοηθήθηκαν οι γυναίκες
στην εύρεση εργασίας



ΣΟΥΗΔΙΑ
MatchIT

Στο έργο MatchIT (2018-2021) που διευθύνεται από την Περιφέρεια του Skåne, οι εταίροι
του έργου βρήκαν νεοαφιχθέντες ή άνεργους επαγγελματίες, τους εξέτασαν ως προς τη
λογική σκέψη και τους εκπαίδευσαν ώστε να γίνουν νέοι (junior) προγραμματιστές σε 22
εβδομάδες, συν 6 εβδομάδες πρακτικής άσκησης. Το Επιστημονικό Πάρκο Ideon
διαχειριζόταν τις επαφές με τις εταιρείες και την εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης.
Το αποτέλεσμα αυτού του έργου ήταν ότι το 50% των συμμετεχόντων απασχολήθηκε μετά
από λιγότερο από ένα έτος. Αυτό μπορεί να συγκριθεί με την υπάρχουσα κατάσταση που
δείχνει ότι 10 χρόνια μετά την άφιξη τους στη Σουηδία, μόνο το 15% των μεταναστών
επαγγελματιών έχουν σχετική απασχόληση. Εάν απασχολούνταν στο ίδιο ποσοστό με τους
Σουηδούς επαγγελματίες, η εξοικονόμηση για τη Σουηδία θα ήταν ενδεχομένως 11
δισεκατομμύρια SEK ετησίως.

Υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής σε όλα
τα μέρη της Σουηδίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
χρηματοδοτεί το MatchIT, ένα πολυοργανωτικό έργο που έχει ως στόχο να συνδυάσει τους
νεοαφιχθέντες και τους μετανάστες με τις ανάγκες των εταιρειών στο Skåne στον τομέα της
πληροφορικής. Το Πανεπιστήμιο Lund θα παρέχει εντατική εκπαίδευση πανεπιστημιακού
επιπέδου στην επιστήμη των υπολογιστών, μια εκπαίδευση που θα επικυρώσει και θα
συμπληρώσει τις υπάρχουσες ικανότητες. Το Ideon Science Park σε συνεργασία με την
Arbetsförmedlingen θα φέρει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε επαφή με μια εταιρεία στην
περιοχή που χρειάζεται προγραμματιστές και θα προσφέρει ένα πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης διάρκειας 10 εβδομάδων.

ΣΤΟΧΟΣ
Αυτή η κατάρτιση θα βοηθήσει
τους/τις συμμετέχοντες/ουσες
να ανταποκριθείτε καλύτερα
στις ανάγκες των εταιρειών
στο Skåne, στον τομέα της
πληροφορικής.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;

Εισαγωγή στον προγραμματισμό (12 εβδομάδες)
Προγραμματισμός, βάσεις δεδομένων και ανάπτυξη ιστοσελίδων
(17 εβδομάδες, βλ. περιεχόμενο παρακάτω)
Πολιτισμός και επικοινωνία στο χώρο εργασίας (2 εβδομάδες)
Ακαδημαϊκά Σουηδικά για μετανάστες (3 εβδομάδες)
Πρακτική άσκηση σε εταιρεία της περιοχής (10 εβδομάδες)

Η εκπαίδευση διαρκεί περίπου 50 εβδομάδες και θα περιλαμβάνει:

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Εισαγωγή στον προγραμματισμό
Προσανατολισμός
Έννοιες προγραμματισμού στην Python
Προγραμματισμός και βάσεις δεδομένων
Java, ER, UML, SQL
Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων, έννοιες OO, δοκιμές
Προχωρημένος προγραμματισμός
Πλαίσιο GUI Java, σχεδιασμός και μοντελοποίηση OO
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Η μη αναγνώριση των διαπιστευτηρίων και το επισφαλές νομικό καθεστώς των
προσφύγων
Η περιορισμένη εκπαίδευση και γλωσσικές δεξιότητες και η περιορισμένη εργασιακή
εμπειρία
Η έλλειψη ενημέρωσης των γυναικών και των νεότερων μεταναστών σχετικά με την
πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
Η ανεπαρκής υποστήριξη της φροντίδας των παιδιών για τις γυναίκες

Εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο πληθυσμός των μεταναστών στην Ελλάδα
(συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων παράνομων μεταναστών) ανέρχεται σε περίπου
900.000 άτομα από τρίτες χώρες (Baldwin-Edwards, 2004). Από αυτούς, μόνο το 10%
περίπου έχει εργασία .[1]

Ως κύρια προβλήματα γύρω από την ένταξη στην αγορά εργασίας εντοπίζονται (Bontenbal,
2019) τα ακόλουθα:

Ένα από τα μέτρα για να βοηθηθούν οι πρόσφυγες να επιστρέψουν στην εργασία ήταν η
ανάπτυξη του "Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Προσόντων των Προσφύγων[2] - EQPR " . Το
EQPR παρέχει ένα σύστημα αξιολόγησης των προσφύγων για την τεκμηρίωση των
προσόντων τους και βασίζεται στα διαθέσιμα έγγραφα και σε μια δομημένη συνέντευξη.
Στόχος του EQPR είναι να εξαλείψει ένα εμπόδιο (αναγνώριση προσόντων και
πιστοποιητικών) και να παράσχει την αναγνώριση των δεξιοτήτων και της εμπειρίας
προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΕΛΛΑΔΑ
Η τρέχουσα κατάσταση 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ;
Πρόσφατα αφιχθέντες πτυχιούχοι (δεν χρειάζεται να έχουν ολοκληρώσει την
εκπαίδευση) με ενδιαφέρον για την πληροφορική.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Υψηλό κίνητρο για την ολοκλήρωση του προγράμματος
Εγγεγραμμένος/η ως αναζητών/ουσα εργασία στην Arbetsförmedlingen

[1] https://www.infomigrants.net/en/post/14955/jobs-in-greece-provide-a-ray-of-light-for-migrants-in-difficult-times
[2] https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
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Φωτογραφία από: Solidarity Salt 

Προς το παρόν η πρωτοβουλία αναφέρεται μόνο στον προσφυγικό πληθυσμό. Το έργο
ξεκίνησε το 2017 ως πιλοτική πρωτοβουλία. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης,
πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεδρίες αξιολόγησης στην Ελλάδα: 92 πρόσφυγες πέρασαν
από συνέντευξη από αξιολογητές διαπιστευτηρίων και εκδόθηκαν 73 EQPR. Από τον
Ιανουάριο του 2018, υλοποιείται μια νέα φάση του έργου που θα διαρκέσει τρία χρόνια
(2018-2020). 

Όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης, το SOLIDARITY SALT[3] είναι μια νέα κοινωνική
επιχείρηση που ενισχύει τις γυναίκες πρόσφυγες στην Ελλάδα μέσω τις πώλησης
θαλασσινού αλατιού, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την τοπική οικονομία. Το Solidarity Salt
στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των γυναικών μεταναστριών που φτάνουν στη
χώρα, δίνοντάς τις εργασία, κατάρτιση και επιτρέποντάς τις να χτίσουν μια νέα ζωή για τις
τις και τις οικογένειές τις. Αγοράζοντας το αλάτι από τις Greek Salinas, το Solidarity Salt
διασφαλίζει ότι τόσο ο τοπικός πληθυσμός όσο και οι πρόσφυγες μπορούν να
επωφεληθούν από το έργο.[4]

[3] https://www.facebook.com/hashtag/solidaritysalt
[4] http://www.vitainternational.media/en/article/2017/02/24/solidarity-salt-integrating-migrants-thanks-to-salt/660/
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Έρευνα με βάση τη χώρα
ΓΑΛΛΙΑ

Πώς βοηθήθηκαν οι γυναίκες στην εύρεση εργασίας:

A)

υποστήριξη για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας (γραμματισμός, μάθημα
γαλλικής ως ξένη γλώσσα),
υποστήριξη προς την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη.
κοινωνικοπολιτιστικές δράσεις.

ΤΟ ΕΡΓΟ : Με στόχο την υποστήριξη της ένταξης στην κοινωνία ατόμων όλων των
εθνικοτήτων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη γαλλική γλώσσα και δεν γνωρίζουν
καλά ή καθόλου τους σχετικούς κώδικες, η ένωση Centre Alpha Choisy (13η) προσφέρει:

Τα άτομα που επωφελούνται από τη γλωσσική κατάρτιση δεν αισθάνονται γενικά άνετα
με τα ψηφιακά εργαλεία (ιδίως το διαδίκτυο), γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη
την πρόσβασή τους στην απασχόληση.

Για να τους βοηθήσει στην εκμάθηση αυτών των εργαλείων, αλλά και για να επιτρέψει
στους εκπαιδευτές να έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για εκπαίδευση και υποστήριξη, το
Κέντρο Alpha Choisy σχεδιάζει να αποκτήσει tablets, βιντεοπροβολέα, υπολογιστή, καθώς
και ένα εργαλείο που επιτρέπει τη χρήση του διαδικτύου σε αίθουσες χωρίς Wi-Fi.
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Οι ανοιχτές ημέρες, εκθέσεις, στοχευμένες εκστρατείες επικοινωνίας δεν προκαλούν
καμία ανάπτυξη. Υπήρξε μεν μια ανεξήγητη κορύφωση το 2015, με 12% κορίτσια
στην τάξη έναντι 5% το 2014, αλλά το επόμενο έτος είχε υποχωρήσει στο 8,4%.
 Η INSA Lyon, μια σχολή μηχανικών που προωθεί την κοινωνική ποικιλομορφία,
διαθέτει ακόμη και έδρα "ισότητας των φύλων".

Elles Bougent
Girls in Tech
StartHer

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η θέση των γυναικών στην πληροφορική έχει συρρικνωθεί
σημαντικά. Να σημειωθεί ότι τη δεκαετία του '80, η πληροφορική ήταν ο δεύτερος
τομέας με τις περισσότερες γυναίκες πτυχιούχους, με 20,3%. Στη δεκαετία του 2010,
στους τομείς επιστημών και τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (STIC)
μόνο το 11% των αποφοίτων ήταν γυναίκες.

Πώς να καταπολεμήσουμε αυτές τις τάσεις; Η ιδέα είναι να προσελκύσουμε
περισσότερα κορίτσια στους τομείς της πληροφορικής:

Διεξάγουν πειραματικές έρευνες σχετικά με τις στερεοτυπικές αναπαραστάσεις των
μαθητών ή με τους εκπαιδευτικούς που απευθύνονται στα κορίτσια και στα αγόρια με
διαφορετικό τρόπο.

Έχουν δημιουργηθεί επίσης πολλές ενώσεις όπως: 

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Συμβούλιο Μουσουλμάνων Γυναικών (www.muslimwomenscouncil.org.uk) δημιουργεί
ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εμπορικό εταίρο την Edan Power Ltd,
προκειμένου να βοηθήσει τις μουσουλμάνες γυναίκες να αποκτήσουν τις κατάλληλες
δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες για να ασχοληθούν με την "τηλεργασία". Η Edan Power
Ltd είναι μια ανεξάρτητη εμπορική εταιρεία παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που
βασίζεται στην τηλεργασία για την παροχή των υπηρεσιών της.

B)
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Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του σταθερά υψηλού επιπέδου ανεργίας που
συνεχίζει να υφίσταται μεταξύ των μουσουλμάνων γυναικών όλων των ηλικιών και
ικανοτήτων εντός των κοινοτήτων του Πακιστάν και του Μπαγκλαντές του Ηνωμένου
Βασιλείου - των δύο μεγαλύτερων εθνοτικών μειονοτικών ομάδων της χώρας με
μουσουλμανική πλειοψηφία. Η επένδυση στην οικονομική ενδυνάμωση αυτών των
γυναικών μπορεί να συμβάλει στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών,
στη μείωση της φτώχειας των νοικοκυριών, στην αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση
και την υγεία των παιδιών και στα οικονομικά οφέλη για τις οικογένειες και τις κοινότητες
σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Η τηλεργασία (εργασία από το σπίτι) έχει υιοθετηθεί και γίνει σε μεγάλο βαθμό αποδεκτή
λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας. Υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή της "εργασίας από το
σπίτι". Όλα αυτά οδηγούν σε νέα εξίσωση των ευκαιριών απασχόλησης - περιορίζοντας τις
πρακτικές διακρίσεων λόγω φυλής, θρησκείας, φύλου και αναπηρίας - προσφέροντας έναν
"ανεξάρτητο από την τοποθεσία" τρόπο εργασίας. Προσφέρει μια ευκαιρία για εκείνες τις
μουσουλμάνες γυναίκες που προηγουμένως δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην αγορά
εργασίας λόγω διαφόρων εμποδίων, όπως η αδυναμία τους να ταξιδέψουν σε έναν τόπο
εργασίας λόγω οικογενειακών περιστάσεων - ευθύνη φροντίδας παιδιών και φροντίδα
ασθενών/αναπήρων συγγενών- πατριαρχικά επιβαλλόμενες παραδόσεις και ρόλοι των
φύλων- φυσικοί περιορισμοί, όπως η μη κατοχή οχήματος/μη δυνατότητα οδήγησης σε μια
περιοχή όπου υπάρχει "κενό δημόσιων μεταφορών"- και άλλες τεχνητές πολιτισμικές
δυναμικές. 
 
Το πρόγραμμα δεν επικεντρώνεται στη δημιουργία εργαζομένων "τηλεφωνικού κέντρου",
αλλά στη διαθεματική κατάρτιση των συμμετεχόντων σε μια ποικιλία "μαλακών" και
"σκληρών" δεξιοτήτων εντός και εκτός διαδικτύου και στην ενίσχυση των υφιστάμενων
δεξιοτήτων ζωής τους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν διάφορες ευκαιρίες
τηλεργασίας. 
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Πρόγραμμα SARA

Ισπανία

Το πρόγραμμα SARA έχει αναπτυχθεί σε διάφορες ισπανικές επαρχίες από το 2006, στο
πλαίσιο μιας συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου για τις Γυναίκες, του
Ισπανικού Ερυθρού Σταυρού και του Ιδρύματος CEPAIM, και συγχρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Σκοπός του είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των μεταναστριών που αντιμετωπίζουν
προβλήματα ένταξης μέσω της καλύτερης κατάρτισης για κοινωνική συμμετοχή και, ιδίως,
για απασχόληση. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την προώθηση της αυτοεκτίμησης, της
αυτοπεποίθησης και άλλων προσωπικών πτυχών τους, όπως η επικοινωνία και οι
κοινωνικές δεξιότητες, παράλληλα με την εργασία πάνω στο επαγγελματικό τους πλάνο,
έτσι ώστε να γίνουν ενεργές πρωταγωνίστριες της δικής τους διαδικασίας κοινωνικής και
εργασιακής ένταξης, στη χώρα υποδοχής και στη ζωή τους γενικότερα.

Συμμετέχουν μετανάστριες διαφορετικών εθνικοτήτων και ηλικιών, με πολλαπλό
προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό υπόβαθρο και με την επιθυμία να βελτιώσουν
την κοινωνική και εργασιακή τους κατάσταση στην Ισπανία.

Η πρωτοβουλία διαθέτει διαδραστικά προγράμματα ένταξης προσαρμοσμένα στις ανάγκες
και τα χαρακτηριστικά κάθε γυναίκας, τα οποία συνοδεύονται από εργαστήρια για
προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, εξατομικευμένα σεμινάρια και δραστηριότητες
εκτός του χώρου διδασκαλίας και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Οι γυναίκες
παρακολουθούνται επίσης 6 μήνες μετά την πρόσληψη τους.

Στην έκδοση 2018-2019 του προγράμματος, 578 γυναίκες εκπαιδεύτηκαν σε 30
προγράμματα ένταξης που διανεμήθηκαν σε όλη την εθνική επικράτεια της Ισπανίας και
επιτεύχθηκε μέσος όρος αποτελεσμάτων ένταξης 20,19% κατά τη διάρκεια των έξι μηνών
μετά το τέλος της κατάρτισης, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ισότητας.
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Μέρος Β) Εκπαιδεύσεις
προγραμματισμού για
αποκλεισμένες ομάδες από
την αγορά εργασίας, ιδίως
για τις μετανάστριες



Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε διακρατικό επίπεδο της ΕΕ στον τομέα της
κατάρτισης για την ένταξη μεταναστών από κράτη μέλη με μεγαλύτερη εμπειρία στην
ένταξη προσφύγων σε χώρες με ασθενέστερες και λιγότερο ανεπτυγμένες δομές
ένταξης 
Η αύξηση της ετοιμότητας και της εξοικείωσης των προσφύγων (συμπεριλαμβανομένων
των γυναικών και των κοριτσιών προσφύγων) με την αστική, νομική, κοινωνική και
πολιτιστική πραγματικότητα του περιβάλλοντος υποδοχής τους, ως σημαντικό εργαλείο
εκκίνησης και διευκόλυνσης της μακροπρόθεσμης διαδικασίας ένταξης.
Ανάπτυξη της ικανότητας των τοπικών ΜΚΟ και των κρατικών φορέων να προσφέρουν
μαθήματα ένταξης σε μετανάστες (συμπεριλαμβανομένων των γυναικών).

Αλφαβητισμός
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
Τέχνη και δημιουργικότητα
Πληροφορίες και παραπομπές
Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων (υποστήριξη της απασχόλησης, ανάπτυξη ικανοτήτων και
κατάρτιση δεξιοτήτων, τεχνολογία πληροφοριών και προγραμματισμός) 
Μέσα μαζικής ενημέρωσης & υποστήριξη
Αυτοφροντίδα & συμμετοχή στην κοινότητα

Διάρκεια έργου: 29 μήνες (01.01.2017-30.04.2019)

Το έργο αυτό αποσκοπούσε στην υλοποίηση δράσεων σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ
(Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία, Μάλτα και Ιταλία) για την προώθηση της ένταξης των
μεταναστών (ιδίως των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των γυναικών μεταξύ αυτών)
μέσω του σχεδιασμού και της διεξαγωγής ολοκληρωμένης κατάρτισης για την ένταξη. 

Οι βασικοί στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

1.

2.

3.

Το μοντέλο ένταξης με βάση την κοινότητα βασίστηκε σε επτά σκέλη δραστηριοτήτων.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Ο προγραμματισμός και οι βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
περιλαμβάνονται στο τμήμα δεξιοτήτων και ανάπτυξης ικανοτήτων, καθώς και οι ηγετικές
δεξιότητες, η εκπαίδευση συνεργασίας, η υποστήριξη της απασχολησιμότητας, η
επιχειρηματική καθοδήγηση και οι ψυχολογικές πρώτες βοήθειες.

Τίτλος έργου: INTEGRA-TRAIN): "Ενίσχυση της ένταξης των
γυναικών, δικαιούχων διεθνούς προστασίας, μέσω της ανάπτυξης
και εφαρμογής πολύπλευρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
ένταξης" (INTEGRA-TRAIN)[5]1

[5] https://melissanetwork.org/2019/07/12/integra-train/
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ΤΊΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: "EQUALITY WORKS[6] ", ΠΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ GENERATION 2.0 RED ΣΤΟ
ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ACTIVE CITIZENS FUND.

Συμβουλευτική καριέρας 
Καθοδήγηση σταδιοδρομίας 
Ανάπτυξη του δικτύου εταιρειών "Διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο" 
Μαθήματα ελληνικών 
Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα συνηγορίας 
Πρόγραμμα καθοδήγησης για ασυνόδευτους ανηλίκους για την ενίσχυση της σχολικής
φοίτησης 
Πρόγραμμα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Γυναικών 
Πρόγραμμα Peer Learning

Το έργο παρέχει στήριξη σε άνεργους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ηλικίας
15-67 ετών ή στις ίδιες ομάδες εκτός εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Στόχος
είναι η υποστήριξη της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας μέσω της τυπικής και μη
τυπικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.
Εφαρμόστηκαν ειδικές παρεμβάσεις για τις γυναίκες και τους ασυνόδευτους ανηλίκους
ηλικίας 15-18 ετών.

Οι δραστηριότητες του έργου είναι: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Το πρόγραμμα δημιούργησε επίσης έναν οδηγό απασχολησιμότητας, ο οποίος είναι
διαθέσιμος στο διαδίκτυο, καθώς και βίντεο με εκπαιδευτικά σεμινάρια.
https://g2red.org/employability-guide-tutorial-videos/

Φωτογραφία από: 
Generation 2.0 for Rights 

2

[6] https://g2red.org/el/equality-works/
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Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των άνεργων γυναικών
Αναβάθμιση του επαγγελματικού τους προφίλ
Διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην (ψηφιακή) αγορά εργασίας
Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στις ΤΠΕ και
ανάληψη δράσης για τη σύγκλιση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκμάθησης ιστοσελίδας WordPress (90 + 90 ώρες)
Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες
Δικτύωση με την αγορά εργασίας
Έρευνα σχετικά με τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας

Το πρόγραμμα "Women Going Digital[7] " έχει ως στόχο:

Κύριες δραστηριότητες:
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«Στον τομέα της πληροφορικής, οι γυναίκες εξακολουθούν να μην εκπροσωπούνται»,
συνοψίζει η Coline Sauzet, συν-επικεφαλής της Powercoders. «Βλέπουμε ότι είναι ακόμη
περίπλοκο να υπάρχει πραγματική ισότητα μεταξύ του αριθμού των ανδρών και των
γυναικών. Αυτός είναι ο λόγος που οδήγησε τη συλλογικότητα να διοργανώσει μια
συνάντηση για την ευαισθητοποίηση του γυναικείου κοινού».

Η ακαδημία Powercoders δημιουργήθηκε το 2016 στη Βέρνη και επεκτείνεται στη Λωζάνη
τον Απρίλιο του 2018. Προσφέρει στους πρόσφυγες που ζουν στην Ελβετία την ευκαιρία να
επωφεληθούν από μια ολοκληρωμένη κατάρτιση στον προγραμματισμό, με την υποστήριξη
του δήμου και των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα τους δίνει πρόσβαση στην
αγορά εργασίας σε έναν συνεχώς διευρυνόμενο τομέα. 

ΓΑΛΛΙΑ
Powercoders /Ελβετία /Πολύτιμο
παράδειγμα για τους γαλλόφωνους.

"Women Going Digital: Ενδυνάμωση των
ψηφιακών δεξιοτήτων των ανέργων γυναικών"

Διάρκεια του έργου: Σεπτεμβρίου 2020

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Κέντρο Διοτίμα, με μακρά εμπειρία
στην ενδυνάμωση των γυναικών, και την Ακαδημία Social Hacker, που ειδικεύεται στην
τεχνολογική εκπαίδευση.

3

[7] https://diotima.org.gr/en/cases/women-going-digital-empowerment-of-the-digital-amp-soft-skills-of-
greek-unemployed-women-empowering-them-to-enter-the-job-market/ 
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Αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφίου, ποιο είναι το επίπεδο του πτυχίου και της
εργασιακής εμπειρίας, υπό τις συνθήκες της συγκεκριμένης θέσης.
Προσφορά μιας προσομοίωσης που αναπαράγει όσο το δυνατόν πιο πιστά το
εργασιακό περιβάλλον και τα αναμενόμενα καθήκοντα.

Σύμφωνα με το γεγονός ότι χιλιάδες θέσεις εργασίας στη Γαλλία είναι πλέον ανοιχτές στον
ψηφιακό τομέα, πολλοί εργοδότες αναζητούν προγραμματιστές. 

Η ιδέα ήταν τότε να ευαισθητοποιήσουμε τους ανέργους που επιθυμούν να μάθουν νέες
δεξιότητες και ικανότητες για να βρουν μια θέση εργασίας, στον κλάδο που πολλοί
εργοδότες ψάχνουν τώρα.

Ως εκ τούτου, το επάγγελμα του προγραμματιστή ενσωματώνεται πλέον σε ένα έργο της
μεθόδου προσομοίωσης πρόσληψης (MRS). Αποτελεί το αντικείμενο μιας ειδικής ενότητας.
Έτσι, χάρη στο σενάριο, ο καθένας μπορεί να ελέγξει την ικανότητά του να καταλάβει τη
θέση και να δει τα κρυμμένα ταλέντα του να αποκαλύπτονται, ακόμη και μη τυπικά
χαρακτηριστικά.

Οι στόχοι:

Pôle emploi /Παράδειγμα έργου για την επιστροφή ανέργων στην αγορά
εργασίας μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων προγραμματισμού.

Περίπου είκοσι υποψήφιοι προσλαμβάνονται και στη συνέχεια υποβάλλονται σε μια σειρά
δοκιμασιών υπολογιστών ή λογικής. Ακολουθεί μια περίοδος κατάρτισης δεκατριών
εβδομάδων που παρέχεται από καθηγητές και αρκετούς εθελοντές, πριν από μια πρακτική
άσκηση έξι έως δώδεκα μηνών σε μια επιχείρηση.

Το τελευταίο μάθημα που πραγματοποιήθηκε στη Λωζάνη την άνοιξη ήταν μια συνολική
επιτυχία. Οι 17 επιτυχόντες σπουδαστές έλαβαν μια πρόταση πρακτικής άσκησης στο τέλος
της κατάρτισης. Δεκαπέντε από αυτούς είναι σήμερα ασκούμενοι σε διαδικτυακές εταιρείες
ή τμήματα πληροφορικής μεγάλων εταιρειών όπως η Swisscom ή η SBB.

https://www.letemps.ch/suisse/un-atelier-codage-informatique-destination-femmes-
migrantes

https://www.letemps.ch/suisse/un-atelier-codage-informatique-destination-femmes-migrantes


"Ήξερα ότι ήταν το σωστό μέρος για μένα όταν είδα την αίσθηση της κοινότητας και έναν
ασφαλή χώρο για όλους" - απόφοιτος του CodeYourFuture

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός CodeYourFuture (CYF) ξεκίνησε το 2017 με σκοπό να
εκπαιδεύσει και να αναβαθμίσει τις δεξιότητες μερικών από τους πιο κοινωνικά
αποκλεισμένους ανθρώπους της κοινωνίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο -
συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των εθνοτικών μειονοτήτων, των ατόμων που
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, των ανύπαντρων μητέρων και των πρώην
φυλακισμένων - και να τους βοηθήσει να σταδιοδρομήσουν στον συνεχώς αναπτυσσόμενο
κλάδο της τεχνολογίας.

Ο οργανισμός οραματίζεται ένα επαναλαμβανόμενο μοντέλο που θα μπορούσε να
προσαρμοστεί από κοινωνικούς επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο, για να βοηθήσει στην
αλλαγή της ζωής ανθρώπων που διαφορετικά δεν θα είχαν την ευκαιρία να μάθουν να
γράφουν κώδικα.

Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην πλήρη ανάπτυξη ιστοσελίδων από επαγγελματίες
προγραμματιστές από όλο τον κλάδο της τεχνολογίας και μπορούν να αναπτύξουν τις
δεξιότητές τους στην ανάπτυξη προϊόντων τεχνολογίας καθ' όλη τη διάρκεια των
μαθημάτων τους.

Οι απόφοιτοι του CodeYourFuture έχουν εργαστεί σε κορυφαίες εταιρείες του Ηνωμένου
Βασιλείου, όπως το BBC, το STV και η Ticketmaster, καθώς και σε νεοφυείς επιχειρήσεις
όπως οι Adzuna, Sensible Object, tlr και WeGotPop.

Παρόλο που το CodeYourFuture μετράει μόλις τρία χρόνια ζωής, έχουν ήδη σημειωθεί
πολλές επιτυχημένες ιστορίες αποφοίτων.

Η Madiha ήρθε αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Πακιστάν πριν από 15 χρόνια. Μετά
από χρόνια που έκανε διάφορες δουλειές για να τα βγάλει πέρα, αποφάσισε να αλλάξει τη
ζωή της και να κάνει μια νέα αρχή. Βρήκε το CodeYourFuture, το οποίο αποδείχθηκε ότι της
άλλαξε τη ζωή, δίνοντάς της τις δεξιότητες που χρειαζόταν για να βρει μια δουλειά που
αγαπούσε και να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
CodeYourFuture

29



Το έργο Tekl@ είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία που επιδιώκει να βελτιώσει τη θέση των
γυναικών από ευάλωτες ομάδες στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στον τεχνολογικό
και ψηφιακό τομέα, μέσω κατάρτισης στις ΤΠΕ διαφορετικών επιπέδων και περιεχομένου
ανάλογα με την αφετηρία και τις τεχνολογικές ικανότητες καθεμιάς. Το έργο Tekl@
αναπτύχθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 2015 από το Ίδρυμα Cepaim, τον Ισπανικό Ερυθρό
Σταυρό και το Επαρχιακό Συμβούλιο της Teruel στις πόλεις της Μαδρίτης, του Sabadell και
της Teruel.

Οι στόχοι και οι δραστηριότητες της Tekl@ βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τους
στόχους που τίθενται από την ψηφιακη ατζέντα της Ισπανίας, το σχέδιο ψηφιακής ένταξης
και απασχολησιμότητας, το σχέδιο δράσης για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών
στην κοινωνία της πληροφορίας, καθώς και από τη στρατηγική "Ευρώπη 2020".
Το έργο Tekl@ περιλαμβάνει δραστηριότητες για την κατάρτιση, την ενδυνάμωση και την
εφαρμογή στην πράξη της αποκτηθείσας γνώσης, οι οποίες απευθύνονται σε διάφορες
ομάδες γυναικών ανάλογα με το επίπεδο γνώσης των ΤΠΕ. Για το σκοπό αυτό, έχουν
σχεδιαστεί εκπαιδευτικά πακέτα, η πορεία των οποίων, όπως φαίνεται στο ακόλουθο
διάγραμμα, ξεκινά αφού προηγουμένως προσδιοριστούν τα σημεία εκκίνησης ή το προφίλ
τεχνολογικών ικανοτήτων των γυναικών. Η τεχνολογική επάρκεια θεωρείται μία από τις
βασικές ικανότητες στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον και απαιτείται όλο και
περισσότερο από την αγορά εργασίας.

Μερικές μαρτυρίες των συμμετεχόντων είναι:

"Το Διαδίκτυο έχει άπειρες πηγές και μπορείτε να βρείτε τα πάντα- αυτό περιλαμβάνει και την
εύρεση εργασίας".

 
"Μου άρεσαν πολύ οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν στην αναζήτηση εργασίας και η καθοδήγηση

που λάβαμε"
 

"Μου άρεσε να μπαίνω σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και να ανοίγω τους λογαριασμούς μου- έτσι,
θα είμαι πιο κοντά στον έξω κόσμο και αυτό θα με διευκολύνει στην αναζήτηση εργασίας".

ΙΣΠΑΝΙΑ
Tekl@ Project
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Πανευρωπαϊκές καλές πρακτικές
(Τι λειτουργεί; Γιατί λειτουργεί;
Πώς λειτουργεί;)



ΣΟΥΗΔΙΑ
Από την ενδυνάμωση στην απασχόληση: υποστήριξη
των μεταναστριών αναφορικά με την εργασία.

Στη Σουηδία σήμερα, περισσότερες από μία στις πέντε γυναίκες σε ηλικία εργασίας που
έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό δεν έχουν δουλειά. Γι' αυτό το λόγο η Σουηδική Δημόσια
Υπηρεσία Απασχόλησης δημιούργησε τη Mirjam. Οι μικρές ομάδες καθοδήγησης της
Mirjam, σε έξι τοποθεσίες στην Ανατολική και Κεντρική Σουηδία, παρέχουν καθοδήγηση και
έμπνευση σχετικά με την εργασία σε νεοαφιχθείσες γυναίκες πρόσφυγες. Κατά τη διάρκεια
ενός μαθήματος δέκα εβδομάδων, οι συμμετέχουσες μαθαίνουν για τη σουηδική αγορά
εργασίας, τις ευκαιρίες σπουδών, την οικονομική υποστήριξη για σπουδές, τα δικαιώματα
στην κοινωνία και την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Μαθαίνουν
επίσης σουηδικά, καθώς η γλώσσα είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εργασία.
Το πιο σημαντικό είναι ότι οι συμμετέχοντες επισκέπτονται επίσης παρόχους κατάρτισης
και χώρους εργασίας. Μπορούν να δουν τα είδη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, να
μάθουν πώς μπορούν να μεταφράσουν τις δεξιότητες που ήδη διαθέτουν στην
επαγγελματική ζωή στη Σουηδία και να συναντήσουν άλλες επαγγελματίες γυναίκες που θα
μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πρότυπα.

Το πρόγραμμα Mirjam απευθύνεται σε γυναίκες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο στις οποίες
έχει χορηγηθεί άσυλο ή άδεια παραμονής στη Σουηδία. Είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτές
να βρουν εργασία σε σύγκριση με τους άνδρες που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση,
αλλά η καθοδήγηση που επικεντρώνεται στην εργασία και την ισότητα των φύλων παράγει
αποτελέσματα.

Το έργο Mirjam ξεκίνησε το 2016 και διήρκεσε έως τον Ιανουάριο του 2019 σε έξι
διαφορετικά μέρη στο Sörmland και το Östergötland. Κατά τη διάρκεια του έργου περίπου
500 γυναίκες παρακολούθησαν τα μαθήματα διάρκειας δέκα εβδομάδων. Στόχος είναι να
ενταχθούν οι γυναίκες στην εργασία ή στην εκπαίδευση μετά το εισαγωγικό τους στάδιο,
καθώς και να βρεθούν τρόποι για να γίνει πιο σύντομος ο δρόμος προς την απασχόληση.
Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να δείξουν στις γυναίκες ποιες ευκαιρίες απασχόλησης
υπάρχουν σε επαγγέλματα που κυριαρχούν περισσότερο οι άνδρες.

Κατά τη διάρκεια των δέκα εβδομάδων, οι γυναίκες συναντώνται τρεις ώρες την ημέρα,
πέντε ημέρες την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μελετούν επίσης τη
σουηδική γλώσσα. Συγκροτούνται σε ομάδες και τους παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με
τον τρόπο λειτουργίας της σουηδικής αγοράς εργασίας, με έμφαση στην ισότητα των
φύλων. Καλύπτονται θέματα όπως οι όροι απασχόλησης και πώς να επιτυγχάνουν μια καλή
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

"Αυτή η καθημερινή επαφή μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τις γυναίκες και να δούμε τις
εμπειρίες και τις δεξιότητές τους. Παρόλο που καμία από αυτές δεν έχει πάνω από δέκα
χρόνια σχολικής εκπαίδευσης και αποκαλούνται χαμηλής ειδίκευσης, τελικά εργάζονται,
έστω και ως επί το πλείστον δωρεάν", λέει η Gianna Michelotti Husblad.
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"Βλέπουμε μια σαφή διαφορά από την πρώτη ημέρα έως το τέλος των δέκα εβδομάδων.
Αναπτύσσονται και καταλαβαίνουν ότι γνωρίζουν περισσότερα απ' όσα νόμιζαν ότι
γνώριζαν. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα ήταν να ακούσουν τους εργοδότες να τους
λένε "Πρέπει να προσλάβουμε περισσότερες γυναίκες". Στόχος μας είναι να προσεγγίσουν
τη σουηδική αγορά εργασίας και να καταλάβουν ότι μπορούν να βρουν δουλειά", λέει η
Anna Wilder.

Κάθε εβδομάδα οι συμμετέχουσες επισκέπτονται δύο διαφορετικούς χώρους εργασίας.
Μερικές φορές οι συμμετέχοντες εκπλήσσονται. Αυτό συμβαίνει όταν βλέπουν ένα
σύγχρονο εργοστάσιο ή οποιοδήποτε περιβάλλον ή χώρο εργασίας όπου εργάζονται
γυναίκες - ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Για πολλούς, αυτό θα ήταν
αδιανόητο στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Ειδικοί εμπνευστές προσκαλούνται κάθε
εβδομάδα για να μιλήσουν για το πώς να ιδρύσουν μια εταιρεία, για την καριέρα τους ή για
το ταξίδι της ζωής τους. Σε κάθε συμμετέχουσα στα μαθήματα δίνεται επίσης ένας/μια
μέντορας.

"Οι επισκέψεις μας γίνονται τόπος συνάντησης μεταξύ των εργοδοτών και των γυναικών
και βλέπουμε ότι ενδιαφέρονται για αυτές τις γυναίκες. Βλέπουν ότι υπάρχει θέληση εδώ",
λέει η Anna Wilder.

Μπορεί να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης και της εμπειρίας των
διαφόρων γυναικών. Σε κάθε ομάδα υπάρχουν συνήθως κάποιες αναλφάβητες, στις οποίες
πρέπει να δοθούν πολλοί επιμέρους στόχοι, καθώς ο δρόμος προς την απασχόληση γι'
αυτές είναι μακρύς.

"Όταν μιλάμε για γυναίκες με χαμηλή εκπαίδευση, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε
ότι δεν πρόκειται για μια ομοιογενή ομάδα. Κάποιες μπορεί να μην έχουν πάει καθόλου
σχολείο, άλλες πήγαν σχολείο για πέντε χρόνια και κάποιες έχουν φτάσει μέχρι την έναρξη
της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό που κάνουμε είναι να αναβαθμίσουμε τις
εμπειρίες και τις δεξιότητές τους και να εξετάσουμε τι έχουν κάνει στο παρελθόν,
ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους", λέει η Gianna Michelotti Husblad.

Ανομοιογενής ομάδα

Πέντε γλώσσες στο ενεργητικό της

Η Aria Ahmadi είναι ένα παράδειγμα του πόσο λίγο σημαίνει ή εξηγεί ένας όρος όπως
"γυναίκες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης που βρίσκονται μακριά από την αγορά
εργασίας". Η ίδια πληροί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Mirjam -δεν
έχει πάνω από δέκα χρόνια σχολικής εκπαίδευσης- αλλά μιλάει κουρδικά, περσικά, αραβικά,
τουρκικά, αγγλικά και πολύ καλά σουηδικά, δεδομένου ότι έχει περάσει μόνο λίγα χρόνια
στη Σουηδία. "Τα καταφέρνω χωρίς διερμηνέα", λέει, και αυτό είναι αλήθεια.
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Ήταν πρόσφυγας σε όλη της τη ζωή. Γεννημένη στο Ιράκ, ήταν πέντε ετών όταν κατέφυγε
στην Τουρκία με τα πόδια μαζί με την οικογένειά της. Αλλά το να είσαι Κούρδος έγινε όλο
και πιο δύσκολο στην Τουρκία, οπότε αυτή και η οικογένειά της έφυγαν ξανά. Αυτή τη φορά
με αυτό που η ίδια αποκαλεί "βάρκα του θανάτου", και ένα θανάσιμα επικίνδυνο ταξίδι
προς την Ελλάδα. Τώρα έχει πάρει άδεια παραμονής στη Σουηδία και βλέπει δύο
εναλλακτικές λύσεις για μελλοντική εργασία. Θα ήθελε να γίνει είτε νοσοκόμα είτε
φαρμακοποιός.

"Θέλω να προσπαθήσω να ξεχάσω το παρελθόν μου και να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Θέλω μια
καλή εκπαίδευση και να δουλέψω με ανθρώπους. Θέλω να μπορέσω να δώσω κάτι πίσω στη
νέα μου χώρα", λέει η Aria Ahmadi.

Είναι πολύ χαρούμενη που μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Mirjam. Τη βοήθησε να
κατανοήσει την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες.
Καταγράφει τι πρέπει να διαθέτουν οι Σουηδοί εργαζόμενοι: Αυτοπεποίθηση, καλή
ικανότητα ακρόασης, συνέπεια, ανάληψη ευθυνών και θετική στάση απέναντι στους άλλους
ανθρώπους.

"Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνεις πώς να σχετίζεσαι με τους άλλους ανθρώπους
όταν φτάνεις σε μια νέα κοινωνία. Είναι επίσης σημαντικό να μάθεις πώς να στέκεσαι στα
δικά σου πόδια και να γίνεσαι ανεξάρτητος - αυτό δεν συμβαίνει στην πατρίδα μου, το
Κουρδιστάν, αφού δεν έχουμε το δικαίωμα να βγούμε έξω και να βρούμε δουλειά", εξηγεί.
Η ηλικία είναι μεγαλύτερο εμπόδιο από το να είσαι γυναίκα.

Η Eman Murad έφτασε στη Σουηδία το φθινόπωρο του 2015 και έκλεισε τα 50 την ημέρα
που έφτασε. Ολοκλήρωσε την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα της και
εργάστηκε ως βοηθός σε νηπιαγωγείο. Έφτασε μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά
της. Η Eman Murad δεν έχει δελεαστεί ιδιαίτερα από την προσφορά της Υπηρεσίας Δασών
να εργαστεί στο δάσος. "Μισώ το κρύο", λέει. Είναι, ωστόσο, χαρούμενη που συμμετέχει στο
πρόγραμμα Mirjam.
"Είναι ένα θαυμάσιο έργο και μαθαίνω πράγματα που δεν ήξερα πριν. Μαθαίνουμε ότι οι
γυναίκες μπορούν, για παράδειγμα, να γίνουν οδηγοί λεωφορείων, οδηγοί ταξί ή
καθαρίστριες. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στη Συρία. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσα πολλά
επαγγέλματα στα οποία μπορούν να εργαστούν οι γυναίκες", λέει.

"Αλλά ίσως το καλύτερο απ' όλα είναι ότι τολμώ να μιλάω περισσότερο τώρα και
καταλαβαίνω πολύ περισσότερα σουηδικά. Αισθάνομαι ότι αποκτώ εμπειρία όσον αφορά
τις δουλειές, την κοινωνία και τη γλώσσα", προσθέτει.

Η Eman Murad πιστεύει ότι η ηλικία της είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την είσοδό της
στην αγορά εργασίας και όχι το γεγονός ότι είναι γυναίκα. Οι κόρες της βρήκαν γρήγορα
δουλειά στη Σουηδία, ακόμη και πριν πάρουν την άδεια παραμονής τους ή πριν μάθουν τη
γλώσσα. Τώρα έχουν μόνιμες θέσεις εργασίας. Η ίδια έχει κάνει αίτηση για διάφορες θέσεις
εργασίας τώρα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση. Ωστόσο, τα πράγματα
αρχίζουν να βελτιώνονται. Μετά από μια επίσκεψη στην αποθήκη της H&M, την κάλεσαν
για συνέντευξη για μια καλοκαιρινή δουλειά.
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“It is very important to understand how to relate to other people when you arrive in a new
society. It is also important to learn how to stand on your own two feet and become
independent – this does not happen in my native country of Kurdistan, since we have no
right to go out and find work,” she explains.

"Αναμένονται πολλά από εμάς. Επομένως, είναι σημαντικό να μας ενθαρρύνουν να κάνουμε
το πρώτο βήμα, και αυτό συμβαίνει εδώ", λέει ο Eman Murad.

Ανησυχεί τώρα ότι της απομένουν μόνο λίγα χρόνια για να μπει στην αγορά εργασίας, αλλά
αν είχε την επιλογή θα δούλευε με τρόφιμα. Αυτό είναι κάτι που ξέρει να κάνει.

Το τριετές έργο Mirjam πλησιάζει στο τέλος του. Η τελευταία ομάδα θα ξεκινήσει σε
λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα. Σύντομα θα δημοσιευθεί μια πιο ολοκληρωμένη
αξιολόγηση, αλλά μπορείτε ήδη να δείτε ότι περισσότερες γυναίκες έχουν βρει δουλειά και
περισσότερες έχουν αναζητήσει εργασία σε χώρους εργασίας που κυριαρχούν οι άνδρες.

Στην Εσκιλστούνα περίπου 75 γυναίκες έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα ή συμμετέχουν
σε αυτό αυτή τη στιγμή. Πέντε από τις γυναίκες της σημερινής ομάδας θα ενταχθούν στο
πρόγραμμα της Δασικής Υπηρεσίας, έξι γυναίκες από προηγούμενες ομάδες έχουν βρει
δουλειά και μερικές ξεκινούν τώρα. Αρκετές άλλες έχουν αρχίσει να σπουδάζουν. Αλλά ίσως
το πιο σημαντικό είναι ότι οι γυναίκες έχουν αποκτήσει ελπίδα ότι θα μπορέσουν να βρουν
δουλειά.

Η ελπίδα είναι το κλειδί
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Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού[8]
(ΕΟΠΠΕΠ). Ο ΕΟΠΠΕΠ αναπτύσσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένα εθνικά συστήματα
πιστοποίησης της μη τυπικής & άτυπης εκπαίδευσης και παρέχει επιστημονική και τεχνική
υποστήριξη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής επαγγελματικού
προσανατολισμού, καθώς και την παροχή τέτοιων υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης[9] συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα έργων με
δράσεις ευρείας κλίμακας που απευθύνονται σε ένα ευρύ τμήμα του πληθυσμού. Το Ίδρυμα
προσφέρει:
Επαγγελματική κατάρτιση για νέους/αποφοίτους
Γενική εκπαίδευση ενηλίκων
Δράσεις στήριξης της νεολαίας
Εκπαιδευτική πρόνοια

Υποστήριξη των ατόμων για την απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων υψηλής ποιότητας
Βιώσιμη επένδυση, επιδόσεις υψηλού επιπέδου και αποτελεσματικότητα των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
Ανοικτή εκπαίδευση και καινοτόμες πρακτικές στην ψηφιακή εποχή
Κοινωνική ένταξη (εστιάζει επίσης στην πρόσφατη εισροή προσφύγων και αιτούντων
άσυλο)
Η κοινωνική και εκπαιδευτική αξία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και η
συμβολή της στην κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη

Η εκπαίδευση ενηλίκων ρυθμίζεται από δύο κύριους δημόσιους φορείς, οι οποίοι
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1.

2.

Οι προτεραιότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι[10] :

ΕΛΛΑΔΑ
Η Ελλάδα δεν έχει μακρά παράδοση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Από το
2000, η Εκπαίδευση Ενηλίκων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων που
επιτρέπουν στους ενήλικες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και
ικανότητες με βάση τις ατομικές τους ανάγκες. Οι πρωτοβουλίες και τα
προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν υλοποιηθεί από ένα ευρύ
φάσμα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ιδρυμάτων που έχουν ιδρυθεί
πλήρως ή εν μέρει από το κράτος. 

[8] https://www.eoppep.gr/index.php/en/ 
[9] https://www.inedivim.gr/en
[10] https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-types-provision-32_el 
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Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι σχολεία για ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει
την υποχρεωτική εκπαίδευση. Υπάρχουν 66 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (και 22
Παραρτήματα) και 12 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που βρίσκονται εντός
σωφρονιστικών ιδρυμάτων.
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης - IEK (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης),
που προσφέρουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους τυπικής, μη
υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γενικά ή επαγγελματικά σχολεία ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Υπάρχουν 126 δημόσια ΙΕΚ/Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Υπάρχουν επίσης ιδιωτικά ΙΕΚ.
Δημόσια Κέντρα δια βίου μάθησης/ΚΔΒΜ, τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν για να
προσφέρουν συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, επανακατάρτιση, αναβάθμιση των
δεξιοτήτων τους, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και
συμβουλευτική δια βίου μάθησης.
Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης/ΚΕΔΙΒΙΜ εντός των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης, τα οποία αποτελούν μονάδες των Ιδρυμάτων που εξασφαλίζουν το
συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία όσον αφορά την ανάπτυξη
προγραμμάτων κατάρτισης, συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης και δια βίου
μάθησης. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης λειτουργούν σε 22 Ιδρύματα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πανεπιστήμια | Διάφορα ιδιωτικά ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης)
προσφέρουν κατάρτιση στον προγραμματισμό, αλλά αυτά δεν απευθύνονται ειδικά σε
μετανάστες. Ορισμένα προγράμματα ΜΚΟ (το έργο ANKAA, ANKAA: Το μονοπάτι του
Πυθέα, κ.λπ.) προσφέρουν μαθήματα για μετανάστες. Τα μαθήματα αυτά είναι κυρίως
βασικά μαθήματα πληροφορικής τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην πιστοποίηση
ECDL.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εποπτεύει διάφορους δημόσιους φορείς που
παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων:

1.

2.

3.

4.

5.

Σε επίπεδο πολιτικής, η Έκθεση για την Ελληνική Στρατηγική για την ένταξη[11] προτείνει
τη μη τυπική εκπαίδευση των παιδιών στις δεξιότητες πληροφορικής και στις νέες
τεχνολογίες (χωρίς να αναφέρει τον προγραμματισμό). Σύμφωνα με την έκθεση, η ένταξη
στην αγορά εργασίας θα επικεντρωθεί αρχικά στην καταγραφή, αναγνώριση και αξιολόγηση
των δεξιοτήτων, στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην προώθηση
της επιχειρηματικότητας. Η έκθεση δεν προσδιορίζει πεδία ούτε προτεραιότητες της
εκπαίδευσης. Επί του παρόντος ο προγραμματισμός δεν έχει θέση στην εκπαίδευση
ενηλίκων (εκτός από τα πανεπιστημιακά τμήματα).

Κύριοι πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων

[11]http://www.opengov.gr/immigration/wp-content/uploads/downloads/2019/07/Εθνική-Στρατηγική-για-την-Ένταξη_final_.pdf 
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Γνωρίζοντας ότι όσον αφορά την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την υποστήριξη και τις
υπηρεσίες προς τους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι γυναίκες εκπροσωπούνται
μόνο κατά 14%, 27% είναι προγραμματίστριες, ενώ μόνο 11% εργάζονται στην
κυβερνοασφάλεια.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το 41% των γυναικών εγκαταλείπουν την εργασία
τους στον τομέα της πληροφορικής μετά από 10 χρόνια καριέρας (σε σύγκριση με το 17%
των ανδρών). Ο μισθός των γυναικών στον τομέα της πληροφορικής είναι κατά 16%
χαμηλότερος από αυτόν των ανδρών, γεγονός που δεν βοηθάει. Οι σχολές
προγραμματισμού στη Γαλλία δεν έχουν πολλές γυναίκες, παρόλο που τώρα μπορούμε να
δούμε ενώσεις που ενδυναμώνουν τις γυναίκες σχετικά με τις θέσεις εργασίας στην
πληροφορική και τον προγραμματισμό. 

Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι στη Γαλλία, παρόλο που ο τομέας αναπτύσσεται συνεχώς, οι
γυναίκες παραμένουν μακριά από την εκπαίδευση και τις θέσεις εργασίας στους τομείς της
πληροφορικής ή του προγραμματισμού.

Αν και η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι πολύ ενθαρρυντική στη Γαλλία, διάφορες ενώσεις
και σχολεία αρχίζουν να ευαισθητοποιούνται απέναντι σε αυτό το γεγονός και συμβάλλουν
στη δημιουργία ευκαιριών για τα κορίτσια να ασχοληθούν περισσότερο με τους τομείς της
πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα με τον προγραμματισμό.

Πράγματι, οι ενώσεις και τα σχολεία αρχίζουν να ευαισθητοποιούν τις γυναίκες σχετικά με
τον προγραμματισμό και, πιο συγκεκριμένα, πολλές ευκαιρίες για την προώθηση του
προγραμματισμού αρχίζουν να αναπτύσσονται παντού στη Γαλλία. Έτσι, σε ολόκληρο τον
κόσμο, οι δράσεις έχουν καταστήσει δυνατή την ευαισθητοποίηση ή την ενθάρρυνση
περισσότερων γυναικών στον προγραμματισμό. Είναι ένα μικρό βήμα, ακόμα, αλλά υπάρχει
πρόοδος.

Για παράδειγμα, η Ένωση "Descodeuses" στη Γαλλία είναι μια δωρεάν εκπαίδευση γραφής
κώδικα για γυναίκες στο Παρίσι. Δωρεάν σχολείο που προορίζεται για γυναίκες στο οποίο
μπορούν να παρακολουθήσουν εξάμηνες εκπαιδευτικές συνεδρίες με εντατικό ρυθμό
μαθημάτων. Μετά από χρόνια αγώνων, φαίνεται ότι η ένωση θα μπορούσε να προσφέρει
μια πρακτική άσκηση στο τέλος των εκπαιδευτικών συνεδριών.

ΓΑΛΛΙΑ
Το 2017, ο ψηφιακός τομέας στη Γαλλία απασχολούσε γυναίκες μόνο
σε ποσοστό 33%, κυρίως στις λεγόμενες "υποστηρικτικές" λειτουργίες,
όπως οι ανθρώπινοι πόροι, η διοίκηση, το μάρκετινγκ ή η επικοινωνία.
Αλλά μόνο το 16% εργάζονται μεταξύ των τεχνικών σπουδών
πληροφορικής και ανάπτυξης.
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Girls can Code: για την προώθηση της πρόσβασης των κοριτσιών στον ψηφιακό κόσμο
και τα επαγγέλματά του. 
Η Google, η σχολή EPITA και η Prologin ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν
εισαγωγικά μαθήματα για κορίτσια. Οργανώνονται επίσης Σαββατοκύριακα, ιδίως στη
Ρεν. Αυτές οι δύο ημέρες σας επιτρέπουν να ανακαλύψετε τη γλώσσα
προγραμματισμού python και να μάθετε για τους μικροελεγκτές (microcontrollers)
microbit.
Women ambition, οι Hackers, Women Coding Academy. Τα τελευταία χρόνια, η
τεχνολογική εκπαίδευση για γυναίκες έχει πολλαπλασιαστεί στη Γαλλία. Το 2015, μια
κοινωνική νεοφυής επιχείρηση αποφάσισε να αναπτύξει μαθήματα κατάρτισης μόνο για
γυναίκες: "Δεν μπορούσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι με 16% γυναίκες σε τεχνικά
επαγγέλματα και 9% επιχειρηματίες στη Γαλλία. Έπρεπε να επιταχύνουμε την πρόοδο.
Μιλάμε εδώ για θέσεις εργασίας που θα επηρεάσουν όλους τους τομείς της οικονομίας
και για ισχυρές θέσεις εργασίας, οι οποίες συχνά μένουν κενές λόγω έλλειψης
προσόντων", θυμάται η Lorraine Lenoir, διευθύντρια επιχειρήσεων της Social Builder, η
οποία έχει μετρήσει 34 προαγωγές και σχεδόν 3.000 γυναίκες που εκπαιδεύτηκαν σε
επαγγέλματα σχετικά με κώδικα, δεδομένα και διαδικτυακό μάρκετινγκ.

Ένα άλλο ενδιαφέρον παράδειγμα είναι το Πανεπιστήμιο της Λιλ που κινείται προς την ίδια
κατεύθυνση με την προαναφερθείσα ένωση "κυνηγώντας" κορίτσια για να εισέλθουν στους
τομείς της πληροφορικής. Για να εξυπηρετήσει τη φιλοδοξία της ισότητας, το Πανεπιστήμιο
της Λιλ έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα υποστήριξης των γυναικών με ένα σύστημα
καθοδήγησης στον κόσμο της πληροφορικής. Εκτός από αυτές τις δράσεις, πρέπει να
αναγνωριστεί ότι αρκετές δομές υλοποιούν τακτικά δράσεις για την υποστήριξη των
κοριτσιών ή των γυναικών που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον κώδικα. Σε αυτόν τον
κατάλογο, μπορούμε να αναφέρουμε δομές όπως η Simplon, το School 42, η Ada Tech, η
Magic Makers.

Υπάρχουν κι άλλα παραδείγματα δράσεων στη Γαλλία όπως:

Τέλος μια πολύ θετική σημείωση: το θετικό ποσοστό εξόδου στο τέλος των 4 μηνών
κατάρτισης, δηλαδή το ποσοστό που κερδίζει μια θέση εργασίας στον ψηφιακό τομέα ή ένα
επιχειρηματικό σχέδιο, φτάνει το 85%. "Σε αυτό το μονοφυλετικό πλαίσιο, οι γυναίκες
προοδεύουν γρηγορότερα, αισθάνονται πιο άνετα, έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και
αισθάνονται πιο αποδέκτες", λέει ο Social Builder.

Πηγές: 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/girls-can-code-
desacraliser-monde-du-numerique-ses-metiers-favoriser-acces-aux-filles-1740323.html 
https://adatechschool.fr/femmes-informatique/ 
https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/formations-100-feminines-la-
bonne-idee-pour-plus-de-mixite-dans-la-tech-1175503 
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/10/22/32001-20151022ARTFIG00092-
des-clubs-de-code-entre-filles-pour-vaincre-les-prejuges-dans-l-informatique.php
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Παρά την πρόοδο δεκαετιών προς την κατεύθυνση της ισότητας στον εργασιακό χώρο, οι
γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται θλιβερά στο εργατικό δυναμικό του
Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της τεχνολογίας. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους,
σύμφωνα με το WISE1, μόλις το 23% των ατόμων που εργάζονται σε θέσεις STEM σε όλο το
Ηνωμένο Βασίλειο είναι γυναίκες - και μόνο το 5% των ηγετικών θέσεων στον κλάδο της
τεχνολογίας κατέχουν γυναίκες. 

Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των δύο φύλων που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη
δεξιοτήτων, το οποίο πιθανώς προκύπτει από τα στερεότυπα των δύο φύλων. Ιστορικά, το
γυναικείο φύλο έχει παραμεριστεί από τα μαθηματικά, την επιστήμη και την τεχνολογία
λόγω των "αγορίστικων" συνειρμών.

Η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα παρουσιάζει μια μετάβαση στη συμμετοχή και τη μάθηση.
Σε επίπεδο GCSE, τα κορίτσια ξεπερνούν τα αγόρια σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, είναι τα
αγόρια που υπερτερούν των κοριτσιών 8 προς 2 στα μαθήματα Πληροφορικής σε
πανεπιστημιακό επίπεδο. Οι νεαρές γυναίκες δεν ενθαρρύνονται να σταδιοδρομήσουν
στους κλάδους STEM, ιδίως οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες. Σε ένα τόσο
ζωτικό στάδιο ανάπτυξης, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να κάνουν περισσότερα. Όχι
μόνο για να διευρύνουν τη γενική αποδοχή των κλάδων STEM, αλλά και για να
ενθαρρύνουν και τις γυναίκες να ασχοληθούν με αυτά. 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων υπάρχουν ευκαιρίες για την εκμάθηση της γραφής
κώδικα, αλλά υπάρχουν και εμπόδια για τα οποία οι μετανάστριες δεν εισέρχονται. Σε αυτά
περιλαμβάνονται η έλλειψη αυτοπεποίθησης, τα χαμηλά επίπεδα οικογενειακής και
κοινοτικής υποστήριξης, οι περιορισμοί στις κοινωνικές δεξιότητες, η αντίληψη ότι
χρειάζονται περισσότερη τυπική εκπαίδευση κ.λπ. Σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης
ενηλίκων υπάρχει ποικιλία μαθημάτων προγραμματισμού. Τα μαθήματα προγραμματισμού
υπόκεινται σε όλα τα παρόμοια εμπόδια για τη δια βίου μάθηση των ενηλίκων, ιδίως
εκείνων που προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες. 

Το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου
Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται ευρωπαϊκός κόμβος για την τεχνολογία.
Οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι τριπλάσιες από
οποιεσδήποτε άλλες ευρωπαϊκές επενδύσεις τα τελευταία δύο χρόνια
(περίπου 5 δισεκατομμύρια λίρες). Βρισκόμαστε σε μια άνευ
προηγουμένου τέταρτη επανάσταση και το STEM (φυσικές επιστήμες,
τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) είναι το πιο περιζήτητο σύνολο
δεξιοτήτων για το βρετανικό εργατικό δυναμικό λόγω του ψηφιακού
μετασχηματισμού που επιχειρούν οι περισσότερες επιχειρήσεις. Και
όμως, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει φθάσει σε ένα σοκαριστικό έλλειμμα
173.000 εργαζομένων, το οποίο κοστίζει στη βρετανική οικονομία 1,5
δισεκατομμύριο λίρες ετησίως.
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Παρά την πρόοδο δεκαετιών προς την κατεύθυνση της ισότητας στον εργασιακό χώρο, οι
γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται θλιβερά στο εργατικό δυναμικό του
Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της τεχνολογίας. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους,
σύμφωνα με το WISE1, μόλις το 23% των ατόμων που εργάζονται σε θέσεις STEM σε όλο το
Ηνωμένο Βασίλειο είναι γυναίκες - και μόνο το 5% των ηγετικών θέσεων στον κλάδο της
τεχνολογίας κατέχουν γυναίκες. 

Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των δύο φύλων που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη
δεξιοτήτων, το οποίο πιθανώς προκύπτει από τα στερεότυπα των δύο φύλων. Ιστορικά, το
γυναικείο φύλο έχει παραμεριστεί από τα μαθηματικά, την επιστήμη και την τεχνολογία
λόγω των "αγορίστικων" συνειρμών.

Η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα παρουσιάζει μια μετάβαση στη συμμετοχή και τη μάθηση.
Σε επίπεδο GCSE, τα κορίτσια ξεπερνούν τα αγόρια σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, είναι τα
αγόρια που υπερτερούν των κοριτσιών 8 προς 2 στα μαθήματα Πληροφορικής σε
πανεπιστημιακό επίπεδο. Οι νεαρές γυναίκες δεν ενθαρρύνονται να σταδιοδρομήσουν
στους κλάδους STEM, ιδίως οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες. Σε ένα τόσο
ζωτικό στάδιο ανάπτυξης, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να κάνουν περισσότερα. Όχι
μόνο για να διευρύνουν τη γενική αποδοχή των κλάδων STEM, αλλά και για να
ενθαρρύνουν και τις γυναίκες να ασχοληθούν με αυτά. 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων υπάρχουν ευκαιρίες για την εκμάθηση της γραφής
κώδικα, αλλά υπάρχουν και εμπόδια για τα οποία οι μετανάστριες δεν εισέρχονται. Σε αυτά
περιλαμβάνονται η έλλειψη αυτοπεποίθησης, τα χαμηλά επίπεδα οικογενειακής και
κοινοτικής υποστήριξης, οι περιορισμοί στις κοινωνικές δεξιότητες, η αντίληψη ότι
χρειάζονται περισσότερη τυπική εκπαίδευση κ.λπ. Σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης
ενηλίκων υπάρχει ποικιλία μαθημάτων προγραμματισμού. Τα μαθήματα προγραμματισμού
υπόκεινται σε όλα τα παρόμοια εμπόδια για τη δια βίου μάθηση των ενηλίκων, ιδίως
εκείνων που προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες. 
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Τα συγκυριακά εμπόδια, όπως το κόστος και η φροντίδα των παιδιών, παραμένουν βασικές
ανησυχίες. Το κόστος είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους έχουν χαμηλό εισόδημα και δεν
έχουν οικογενειακό δίκτυο για να στηριχθούν για οικονομική υποστήριξη. Η φροντίδα των
παιδιών αποτελεί κυρίαρχη ανησυχία για τους ενήλικες με οικογένειες, ιδίως για τις
μονογονεϊκές οικογένειες και όσους είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των παιδιών της
ευρύτερης οικογένειας. Επίσης θεσμικά εμπόδια, όπως για άτομα που δεν έχουν τα αγγλικά
ως μητρική γλώσσα και για άτομα που είχαν αρνητικές αρχικές εμπειρίες από την
εκπαίδευση, τα οποία θεωρούν ότι χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη και καθοδήγηση.
Υπάρχουν, ακόμα, εγγενή εμπόδια, όπως η έλλειψη αυτοπεποίθησης και η αντίληψη ότι
είναι "πολύ μεγάλοι/ες σε ηλικία". Η αναπηρία και οι συνθήκες υγείας οδήγησαν σε
συγχώνευση των διαθεματικών και των θεσμικών εμποδίων: η αντίληψη ότι η μάθηση είναι
εκτός ορίων λόγω προηγούμενων εμπειριών από θεσμικά εμπόδια.

Επίσης, το προφανές "στερεότυπο" του προγραμματιστή: νεαροί (πιθανότατα άνδρες)
απόφοιτοι πανεπιστημίου από λευκό, βρετανικό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, η ασυνείδητη
(και ακόμη και μερικές φορές συνειδητή) προκατάληψη σημαίνει ότι οι διευθυντές
προσλαμβάνουν αυτούς που είναι πολιτισμικά όμοιοι με τους ίδιους. Δυστυχώς, ακόμη και
αν κάποιος από διαφορετικό φύλο, πολιτισμό ή φυλή πάρει τη δουλειά, μπορεί να βιώσει
την αίσθηση ότι δεν ανήκει εκεί λόγω της έλλειψης εκπροσώπησης. 

Υπάρχει μια ευκαιρία για τις μετανάστριες όχι μόνο να μάθουν προγραμματισμό αλλά και
να καλύψουν το αυξανόμενο κενό δεξιοτήτων προγραμματισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ, οι μισοί από τους
εργοδότες του Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνουν ότι το χάσμα δεξιοτήτων θα επιδεινωθεί.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πίεση για την κάλυψη του κενού.

Ενώ η κυβέρνηση και πολλές διακεκριμένες επιχειρήσεις έχουν ήδη αναλάβει μεγάλες
δεσμεύσεις και κάνουν μεγάλα βήματα για την αντιμετώπιση του ελλείμματος δεξιοτήτων
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλά από αυτά φαίνεται να επικεντρώνονται στα παιδιά, τους
νέους και τους φοιτητές. Υπάρχει επίσης η ανάγκη να αξιοποιηθεί μια πρόθυμη αγορά
γυναικών που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες που είναι πρόθυμες να μάθουν και
να κάνουν δουλειά που τους επιτρέπει να συμβιβαστούν με άλλες πτυχές της ζωής τους.
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Δεδομένης αυτής της κατάστασης, τα στοιχεία προειδοποιούν για την ισχνή παρουσία
των γυναικών στον τεχνολογικό τομέα, όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο,
αλλά και στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες, όχι μόνο
για τον εργασιακό χώρο, αλλά και για την πλήρη προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.

Στην Ισπανία υπάρχει σημαντικό ψηφιακό χάσμα στην πρόσβαση των γυναικών
σε επαγγέλματα STEM. Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο για τις γυναίκες στην τεχνολογία του
Υπουργείου Οικονομίας και Επιχειρήσεων (2019), η παρουσία των γυναικών στον τομέα της
τεχνολογίας της πληροφορίας (ΤΠΕ), σε όλους τους τομείς και τις επαγγελματικές
κατηγορίες, έχει μόλις και μετά βίας αυξηθεί σε σχεδόν 20 χρόνια, από 33% το 1999 σε
37,4% το 2017. Το 2017, οι γυναίκες αποτελούσαν το 53,2% των αποφοίτων
πανεπιστημίων, αλλά μόνο το 18,6% των αποφοίτων τεχνολογικών σπουδών και μόνο το
15,6% των εργαζομένων με τεχνικό προφίλ στον ψηφιακό τομέα.

Η γραφή κώδικα εντάσσεται στις σπουδές του Προγραμματισμού, ο οποίος με τη σειρά του
εντάσσεται στις σπουδές της Επιστήμης των Υπολογιστών. Η γυναικεία παρουσία στην
Επιστήμη της Πληροφορικής είναι η χαμηλότερη από όλους τους τεχνολογικούς κλάδους
σπουδών (περίπου 12%)- στο πλαίσιο αυτό, δύο κατηγορίες ξεχωρίζουν το ακαδημαϊκό
έτος 2016: η "Λοιπή Επιστήμη της Πληροφορικής (Other Computer Science)", η οποία
βρίσκεται αρκετά πάνω από τον μέσο όρο με σχεδόν 27% γυναίκες, και η "Μηχανική
Πολυμέσων (Multimedia Engineering)", με πλειοψηφική παρουσία σε σχέση με τους
υπόλοιπους κλάδους της Πληροφορικής, η οποία παραμένει από το 2010 περίπου στο 20%
και η οποία το ακαδημαϊκό έτος 2016 έχει 21,4%, μιάμιση μονάδα παραπάνω από το 2010.
Οι υπόλοιποι παρουσιάζουν προοδευτική μείωση.[12]

ΙΣΠΑΝΙΑ
Η ψηφιοποίηση όλων των κοινωνικών και οικονομικών
δραστηριοτήτων συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία της. Η
ανθρωπότητα οδεύει προς ένα ολοένα και πιο ψηφιακό μέλλον, στο
οποίο οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών θα
διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην καθημερινή ζωή
των ανθρώπων και στις παραγωγικές και επιχειρηματικές διαδικασίες.
Από την άλλη πλευρά, αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη και
αυξανόμενη θέση απασχόλησης και επιχειρηματικότητας που
προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες και για την οποία πρέπει να
αξιοποιηθεί το εκατό τοις εκατό των διαθέσιμων ταλέντων.

[12] Λευκή Βίβλος για τις γυναίκες στην τεχνολογία του Υπουργείου Οικονομίας και Επιχειρήσεων (2019).
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Η παρουσία των γυναικών στον ψηφιακό εργασιακό χώρο είναι επίσης
μειοψηφία. Αν και το χάσμα μεταξύ των φύλων στην Ισπανία είναι μικρότερο από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς στην Ισπανία το χάσμα είναι 3,2
ποσοστιαίες μονάδες και στην Ευρώπη 5,8 μονάδες, τα στοιχεία εξακολουθούν να
αντικατοπτρίζουν μια αρνητική πτυχή του ψηφιακού τομέα. Οι άνδρες σε ψηφιακά
επαγγέλματα στην Ισπανία αντιπροσώπευαν το 5,2% των απασχολούμενων ανδρών
εργαζομένων το 2017, ενώ οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόνο το 2% της συνολικής
γυναικείας απασχόλησης.[13]

Η απουσία των γυναικών στον τομέα της πληροφορικής επηρεάζει σημαντικά την
καθημερινή ζωή της κοινωνίας. Ως παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε τη διατύπωση
αλγορίθμων για την εύρεση εργασίας. Σήμερα, οι τεχνητοί εισηγητές (artificial
recommenders) λαμβάνουν περισσότερες αποφάσεις από ό,τι οι άνθρωποι παλαιότερα.
Παρόλο που η απόφαση που λαμβάνει ένας αλγόριθμος λαμβάνεται σύμφωνα με κριτήρια
που θεωρούνται αντικειμενικά, μπορεί να εμπεριέχει ακούσιες διακρίσεις, επειδή οι
μηχανές μαθαίνουν από τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπά μας, τα οποία σε πολλές
περιπτώσεις μεταδίδουμε ασυνείδητα. 

Υπό αυτή την έννοια, έρευνα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ δείχνει πώς μια γυναίκα
έχει λιγότερες πιθανότητες να λάβει αγγελίες για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας όταν
αυτή είναι καλύτερα αμειβόμενη. Ομοίως, μια μελέτη σχετικά με τα στερεότυπα φύλου στα
αποτελέσματα αναζήτησης επαγγελματικών εικόνων έδειξε ότι οι εν λόγω μηχανές
αναζήτησης αναπαράγουν στερεότυπα του φύλου και παρουσιάζουν το γυναικείο φύλο ως
λιγότερο επαγγελματικό κατά την αναζήτηση επαγγελματικών φωτογραφιών.[14]

Παρά τα παραπάνω, υπάρχει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για δράσεις που αποσκοπούν στην
αύξηση της γυναικείας παρουσίας στον ψηφιακό κόσμο. Οι θεσμοί ανησυχούν όλο και
περισσότερο ότι η παραγωγική αλλαγή που συντελείται, η οποία τείνει σε μια ολοένα και
πιο εγκάρσια ψηφιοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας, μπορεί να αφήσει εκτός το
μισό πληθυσμό. Αυτό σημαίνει απώλεια ταλέντων, καθώς η παρουσία των γυναικών στη
σχετική εκπαίδευση και στον τεχνολογικό, τομέα μειώνεται ή παραμένει στάσιμη. Ομοίως, ο
επιχειρηματικός ιστός, αν και εξακολουθεί να αντιστέκεται, είναι πιο δεκτικός στο να
εξετάσει αυτού του είδους τις δράσεις.

[13] Λευκή Βίβλος για τις γυναίκες στην τεχνολογία του Υπουργείου Οικονομίας και Επιχειρήσεων (2019).
[14] "Ανισότιμη εκπροσώπηση και στερεότυπα φύλου στα αποτελέσματα αναζήτησης εικόνας για επαγγέλματα", Kay, Matuszek,
Munson (ACM, Απρίλιος 2015)
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Νέες συμμετοχικές και
διαπολιτισμικές προσεγγίσεις
για τον προγραμματισμό



Ανακαλυπτική εκπαίδευση 
Συνεργατική εκπαίδευση 
Επίλυση προβλημάτων
Εκπαίδευση με βάση το έργο
Εκπαίδευση με βάση τον ανταγωνισμό.
Υποχρεωτική εκπαίδευση
Εκπαίδευση βασισμένη στη διερεύνηση
Εκπαίδευση με βάση σενάρια

Μεθοδολογία για τη διδασκαλία προγραμματισμού

Στην αίθουσα, πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό μεθόδων για τη
διδασκαλία του προγραμματισμού. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις που θα μπορούσαν
να ταξινομηθούν σε 7 κατηγορίες.
 
Οι ακόλουθες προσεγγίσεις θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σύντομα:

Διερευνητική Εκπαίδευση

Η ανοικτή προσέγγιση είναι σχεδόν χωρίς καθοδήγηση. Αυτό καθιστά τη μέθοδο επίσης πιο
αγχωτική, επειδή οι εκπαιδευόμενοι/ες είναι ελεύθεροι/ες στην αναζήτησή τους και
αναμένεται να βρουν μόνοι/ες τους τις απαντήσεις. Οι ερωτήσεις αναμένεται να
απαντηθούν με τη σωκρατική μέθοδο που σημαίνει ότι δεν θα δοθούν άμεσες απαντήσεις,
αλλά μπορεί να τεθεί μια άλλη ερώτηση. Οι εκπαιδευόμενοι/ες καθοδηγούνται προς τις
δικές τους απαντήσεις. Αυτή η μέθοδος απαιτεί περισσότερο χρόνο και μπορεί να είναι
απογοητευτική, διότι είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί η βελτίωση των δεξιοτήτων των
εκπαιδευομένων. Η προσέγγιση του να βρίσκετε μόνοι/ες σας απαντήσεις έχει πολύ ισχυρό
νοητικό αντίκτυπο στην επεξεργασία και την αποθήκευση της νέας γνώσης. Αυτή η μέθοδος
είναι η πιο χρονοβόρα.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Συνεργατική εκπαίδευση

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε μέθοδο προγραμματισμού.
Το κλειδί βρίσκεται στην επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων ή μεταξύ ομάδων
εκπαιδευομένων. Η συνεργασία παρουσιάζεται εάν οι εκπαιδευόμενοι/ες και οι ομάδες
μοιράζονται τον ίδιο στόχο υλοποίησης της εργασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι
ομάδες έχουν δύο, όπου ο/η ένας/μία είναι υπεύθυνος/η για το υλικό και ο άλλος για το
λογισμικό. Συνεργασία σημαίνει ανταλλαγή γνώσεων, δεξιοτήτων και στρατηγικών μεταξύ
των ομάδων. Η μέθοδος μειώνει επίσης το χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικών και
εκπαιδευμένων, καθώς οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν στις αλληλεπιδράσεις των
εκπαιδευομένων. Όταν ένας/μια εκπαιδευτικός δεν γνωρίζει την απάντηση, βρίσκεται στο
ίδιο επίπεδο γνώσεων με τους/τις εκπαιδευόμενους του/της και μαθαίνουν μαζί. Οι
εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο για να αναδείξουν
δεξιότητες που οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν μάθει μόνοι τους, στον ελεύθερο χρόνο τους
και να τους ενθαρρύνουν να μοιράζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες κ.λπ.

Επίλυση προβλημάτων

Η επίλυση προβλημάτων με κώδικα είναι αναπόφευκτη. Η κατασκευή οποιουδήποτε νέου
συστήματος θα εμφανίσει σφάλματα κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης. Αυτό διδάσκει
επίσης μια άλλη πολύτιμη δεξιότητα - τον προγραμματισμό. Όσο περισσότερος χρόνος
δαπανάται στη φάση του σχεδιασμού, τόσο λιγότερα προβλήματα προκύπτουν αργότερα.
Στους/στις εκπαιδευόμενους/ες πρέπει να παρουσιάζονται προβλήματα σε κατάλληλα
επίπεδα. Για παράδειγμα, ας πάρουμε τον προγραμματισμό. Όταν ένας/μια νέος/α
προγραμματιστής αρχίζει να εργάζεται σε μια νέα γλώσσα προγραμματισμού, χρειάζεται
κάποια προ-γνώση για τη γλώσσα και το συντακτικό. Ο περισσότερος χρόνος που
αφιερώνεται στον προγραμματισμό έχει ως αποτέλεσμα την ευκολότερη και συντομότερη
εκμάθηση μιας νέας γλώσσας προγραμματισμού. Αυτό συμβαίνει επειδή ένας/μια
προγραμματιστής έχει αναπτύξει μεταβιβάσιμες δεξιότητες αλγοριθμικής σκέψης. Η νέα
γλώσσα απαιτεί μόνο γνώσεις σχετικά με το συντακτικό. Όταν οι νεαροί/ες εκπαιδευόμενοι/
ες ξεκινούν με τον προγραμματισμό και δυσκολεύονται με το συντακτικό, χάνουν το
κίνητρο λόγω των αργών αποτελεσμάτων. Αντί για τα συντακτικά λάθη, ο/η εκπαιδευτής/
τρια θα πρέπει να τους βοηθήσει να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση των λαθών σκέψης
τους.

Εκπαίδευση βασισμένη σε έργα

Οι εργασίες της εκπαίδευσης βάσει έργων (PBL) ανατίθενται σε εκπαιδευόμενους/ες
χωρισμένους/ες σε ομάδες. Οι εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνα ή αναζητήσεις.
Αυτή η μέθοδος έχει ισχυρή σύνδεση με τη συνεργασία. Το PBL είναι μια καλή εκπαιδευτική
μέθοδος, αλλά έχει μια κρίσιμη φάση - τον καταμερισμό των καθηκόντων. Όταν οι
εκπαιδευόμενοι/ες δεν είναι σε θέση να διαχωρίσουν τα καθήκοντα και να καθορίσουν τους
ρόλους σε μια μεγαλύτερη ομάδα, το ποσοστό επιτυχίας αυτής της μεθόδου μειώνεται. Η
ομαδική εργασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσέγγιση. Η PBL
αποτελείται από τις φάσεις της εξερεύνησης, του πειραματισμού και της δημιουργίας. Στις
ομάδες των εκπαιδευομένων παρουσιάζεται ένα έργο που απαιτεί περισσότερη εργασία
από ό,τι ένας ή δύο εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούσαν να κάνουν μόνοι τους.
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Εκπαίδευση με βάση τον ανταγωνισμό

Η εκπαίδευση με βάση τον ανταγωνισμό είναι μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες
προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική γραφή κώδικα. Οι εκπαιδευόμενοι/ες λαμβάνουν μέρος σε
διαγωνισμούς ρομπότ με τα δικά τους ρομπότ. Κατά την προετοιμασία για έναν
διαγωνισμό, οι εκπαιδευόμενοι/ες κατασκευάζουν και δοκιμάζουν υλικό και προγράμματα.
Θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, αλλά έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να τα επιλύσουν λόγω
του παράγοντα του ανταγωνισμού. Θα χρησιμοποιήσουν επίσης τα μαθηματικά, τη φυσική
και άλλα πεδία για να επιτύχουν τους στόχους τους. Οι γνώσεις που αποκτώνται με αυτόν
τον τρόπο έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα από την εκπαίδευση που βασίζεται σε γεγονότα.
Η εκπαίδευση που βασίζεται στον ανταγωνισμό συνιστάται να χρησιμοποιείται όχι μόνο
μεταξύ των σχολείων αλλά και στην τάξη. Ίσως πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι σε
ορισμένους/ες εκπαιδευόμενους/ες δεν αρέσουν οι διαγωνισμοί και το "να είναι στην τσίτα"
ή να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Η λύση θα μπορούσε να είναι ο ανταγωνισμός
έναντι προτύπων και όχι έναντι συμμαθητών/τριών.

Υποχρεωτική εκπαίδευση

Η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται λιγότερο. Υπάρχουν
ελάχιστα παραδείγματα χρήσης της ως μέρος του προγράμματος σπουδών. Αυτή η
προσέγγιση είναι καλή για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες που ανακαλύπτουν τις δεξιότητές
τους κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού. Από την άλλη πλευρά, με αυτή την
προσέγγιση ο προγραμματισμός χάνει την εθελοντική του αρχή, η οποία αποτελεί ισχυρό
παράγοντα στην εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι ο προγραμματισμός σε Python και Java θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέρος του υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών μόνο
σε κάποιο επίπεδο, από όπου οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν την επιλογή να συνεχίσουν με
τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό.

Εκπαίδευση βασισμένη στη διερεύνηση

Η εκπαίδευση με βάση τη διερεύνηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια νέα πολλά υποσχόμενη
προσέγγιση για την αύξηση της επίδρασης του προγραμματισμού στην εκπαίδευση. Η ίδια
η διερευνητική εκπαίδευση είναι μια ιδιαίτερα αυτοκατευθυνόμενη εποικοδομητική
προσέγγιση μάθησης και ανακάλυψης μέσω πειραμάτων και παρατήρησης. Η διερευνητική
μάθηση περιλαμβάνει τις φάσεις του καθορισμού υποθέσεων, του σχεδιασμού πειραμάτων,
της συλλογής δεδομένων, της ανάλυσης των αποτελεσμάτων και της εξαγωγής
συμπερασμάτων. Ο προγραμματισμός έχει ισχυρή συμβολή σε αυτό το σύστημα ως
εργαλείο πειραματισμού και παρατήρησης. Η προσέγγιση απαιτεί συγκεκριμένα φύλλα
εργασίας και σχεδιασμό μαθήματος.

Εκπαίδευση με βάση σενάρια

Η προσέγγιση αυτή έχει αποδειχθεί επιτυχής στην ενσωμάτωση των "ίσων ευκαιριών" στον
προγραμματισμό. Για παράδειγμα, κάνοντας την γραφή κώδικα πιο ενδιαφέρουσα για τα
κορίτσια. Έρευνες έχουν δείξει ότι πολλοί νέοι ασχολούνται καλύτερα με τεχνικές εργασίες
αν αυτές βασίζονται σε προβλήματα και παρουσιάζονται σε ένα "σενάριο" που προέρχεται
από την πραγματική ζωή.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μετά το Covid 19, η ανάγκη για εξ αποστάσεως διαδικτυακό υλικό έγινε επιτακτική.

48



Ένας οδηγός μεθοδολογίας που
απευθύνεται σε επαγγελματίες
και βασίζεται σε μεθοδολογίες
ενεργητικής εκπαίδευσης



Κατάλληλος χώρος (ασφαλής χώρος, τραπέζια, καρέκλες κ.λπ.) 
Επιτραπέζιος ή φορητός υπολογιστής 
Λογισμικό
Λειτουργικό σύστημα 
Σύνδεση στο διαδίκτυο 
Εξοπλισμός για την πρόσβαση και την εκμάθηση προγραμματισμού από απόσταση.
Πρόσθετη υποστήριξη για την απόκτηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων από τις
οποίες θα προετοιμασία ενασχόλησης με την εκμάθηση κώδικα.
Αντιμετώπιση των εμποδίων για την παρακολούθηση τυπικών μαθημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παιδικής μέριμνας και μεταφοράς.
Υπολογιστές χαμηλού επιπέδου (όπως Chromebooks), υπολογιστές μεσαίας ή υψηλής
τεχνολογίας, ταμπλέτες, iPad ή κινητά τηλέφωνα.
Λογισμικό προγραμματισμού ή διαδικτυακό λογισμικό προγραμματισμού.
Σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας
Υπολογιστής / φορητός υπολογιστής 
Διαδίκτυο
Συγκεκριμένο λογισμικό για την πρώτη εκπαίδευση
Εξοπλισμός πληροφορικής
Απλοποίηση και εύκολη πρόσβαση σε: πρόγραμμα κατάρτισης
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Ένας πρακτικός οδηγός για το
πώς να εμπνεύσετε και να
εμπλέξετε τις γυναίκες  



Η εκπαίδευση με βάση το πρόβλημα μπορεί να υιοθετηθεί για την εμπλοκή των
γυναικών, δεδομένου ότι προωθεί την ενεργό συμμετοχή από την αρχή έως το τέλος. Η
μέθοδος αυτή είναι ελκυστική, παρέχει καλύτερη συγκράτηση και δείχνει τη σχέση
αιτίου-αποτελέσματος. 
Στρατηγικές ενεργητικής εκπαίδευσης. Οι τεχνικές ενεργητικής εκπαίδευσης
ενθαρρύνουν τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να εργαστούν σε ομάδες για να
συζητήσουν ένα πρόβλημα και να λύσουν ένα ζήτημα. 
Η μικτή εκπαίδευση συνδυάζει διαδικτυακά εργαλεία εκπαίδευσης με παραδοσιακές
μεθόδους διδασκαλίας με διάφορους τρόπους.
Πολιτισμικά ανταποκρινόμενη Εκπαίδευση διδασκαλία. Φέρτε
προσκεκλημένους ομιλητές από την τοπική κοινότητα.
Η εκπαίδευση με βάση το έργο μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος όπου οι περισσότεροι/ες συμμετέχοντες/ουσες είναι
αφοσιωμένοι/ες και ενθουσιασμένοι/ες με τη μάθηση.
Η παιχνιδοποίηση της εκπαίδευσης μπορεί να μετατρέψει τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες σε παιχνίδια, συμπεριλαμβάνοντας επίπεδα δυσκολίας, ανταμοιβές και
ανταγωνιστικά στοιχεία.
Εκπαίδευση με βάση την παρατήρηση: είναι παρόμοια με τη μέθοδο με βάση το
σενάριο, αλλά προϋποθέτει μια διαδικασία 1) ορισμού ενός φαινομένου (όπως η
οδήγηση ενός αυτοκινήτου ή ενός λεωφορείου, η μεταφορά των παιδιών στο σχολείο
κ.λπ.), 2) παρατήρησης του φαινομένου αυτού με ενεργητική στάση μέχρι την ελάχιστη
λεπτομέρεια, 3) περιγραφής του φαινομένου αυτού βήμα προς βήμα, προσπαθώντας να
εξηγήσει τη διαδικασία αιτίου-αποτελέσματος.
Μαθητοκεντρική προσέγγιση στην εκπαίδευση: Ο πρωταρχικός ρόλος του/της
εκπαιδευτικού είναι να καθοδηγεί και να διευκολύνει την εκπαίδευση των
εκπαιδευομένων και τη συνολική κατανόηση της ύλης και να μετρά την πρόοδο τους
μέσω τυπικών και άτυπων μορφών αξιολόγησης, όπως ομαδικές εργασίες,
χαρτοφυλάκια εκπαιδευομένων και συμμετοχή στην τάξη. Στη μαθητοκεντρική τάξη, η
διδασκαλία και η αξιολόγηση συνδέονται, επειδή η πρόοδος των εκπαιδευομένων
μετράται συνεχώς κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από τον/την εκπαιδευτικό.
Οργανώστε μια συγκέντρωση με τις οικογένειές τους. Η εμπλοκή των
οικογενειών των γυναικών σε μια δραστηριότητα όπου μπορούν να δουν τι κάνει η
γυναίκα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ανάπτυξή της και στη συμμετοχή της στην
εκπαίδευση. Οι εκπαιδευόμενες μερικές φορές δεν κατανοούν πλήρως αυτό που
μαθαίνουν και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να το μεταδώσουν στις οικογένειές τους,
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι συγγενείς μπορεί να κάνουν σχόλια που
αποθαρρύνουν την εκπαιδευόμενη να συνεχίσει να μαθαίνει. Η διοργάνωση
οικογενειακών συγκεντρώσεων μπορεί να το αποφύγει αυτό σε μεγάλο βαθμό.
Συνεργασία με τους γονείς για να κατανοήσουν τα οφέλη της εκπαίδευσης, ιδίως του
προγραμματισμού, όσον αφορά το μέλλον της κόρης τους - διεξαγωγή συνεδριών
ενημέρωσης για τους γονείς.
Σχεδιασμός για το μέλλον και σε παγκόσμιο επίπεδο, αντί για το «εδώ και
τώρα» - δείχνοντας στους γονείς και τους/τις συμμετέχοντες/ουσες τι κάνουν άλλοι
σαν αυτούς σε παγκόσμιο επίπεδο και ποιες ευκαιρίες υπάρχουν στο μέλλον 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Καλύτερη κατανόηση των αντιληπτών θρησκευτικών, παραδοσιακών και κοινοτικών
περιορισμών - ίσως διεξαγωγή συνεδριών μόνο για γυναίκες με επικεφαλής μια γυναίκα
καθηγήτρια.
Η χρήση γλώσσας και ατόμων που κατανοούν και αναγνωρίζουν τις γυναίκες και τα
κορίτσια που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε - χρησιμοποιώντας πρότυπα και μελέτες
περιπτώσεων.
Συνεργασία με τους γονείς για να κατανοήσουν τα οφέλη της εκπαίδευσης, ιδίως του
προγραμματισμού, όσον αφορά το μέλλον της κόρης τους - διεξαγωγή συνεδριών
ενημέρωσης για τους γονείς.
Εντοπισμός πιθανών εμποδίων και τρόπων υπέρβασής τους
Συνεργασία με ΜΚΟ και άλλους φορείς στον τομέα του προγραμματισμού 
Ομιλίες για γυναίκες που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον κλάδο της τεχνολογίας 
Διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για την ενίσχυση της επικοινωνίας (καθιστούν τον
προγραμματισμό κοινωνική δραστηριότητα)
Εξηγήστε ότι η επιστήμη των υπολογιστών μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο σε κάθε
τομέα
Διοργανώστε εργαστήρια (bootcamps)
Μαθήματα ανάλογα με συγκεκριμένα κριτήρια (για κορίτσια, έφηβες, μητέρες, κ.λπ.)
Παροχή παιδικής φροντίδας για τις μητέρες 
Οργάνωση αίθουσας μελέτης ηλεκτρονικών υπολογιστών αποκλειστικά για τις
εκπαιδευόμενες
Κατάλογος βίντεο σχετικά με τον προγραμματισμό ώστε ο θεατής να μπορεί να πάρει
μια ιδέα

Στη συνέχεια, θα πρέπει να αυξήσουμε το ενδιαφέρον για τον προγραμματισμό,
δείχνοντας γιατί είναι κάτι που μπορεί να χρειαστεί να μάθουν και γιατί είναι χρήσιμο
στην καθημερινή τους ζωή.
Μια άλλη ιδέα θα ήταν να τα αφήσετε να επιλέξουν το έργο προγραμματισμού που θα
τους είναι χρήσιμο.
Ξεκινώντας με εύκολες προτάσεις και προσιτό εξοπλισμό 
Εκλαΐκευση και απλούστευση του πλαισίου προγραμματισμού και των προγραμμάτων
εκμάθησης
Θα ήταν επίσης πολύ καλό να παρουσιάσουμε πραγματικές ιστορίες από γυναίκες που
άρχισαν να γράφουν κώδικα όταν ήταν ενήλικες και τώρα ζουν από τις δουλειές τους
στον τομέα του προγραμματισμού. 

Γενικές συμβουλές και ιδέες:

Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι ο προγραμματισμός είναι ευρέως γνωστή ως
«ανδρική» δουλειά και πιο συγκεκριμένα για ένα άτομο με υψηλό επίπεδο σπουδών από
πανεπιστήμιο ή εξειδικευμένες σχολές πληροφορικής. Επομένως, αρχικά, ο
προγραμματισμός πρέπει να παρουσιαστεί ως κάτι εύκολο και προσιτό που μπορεί να
μάθει ο καθένας και η καθεμία που ενδιαφέρεται.
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Δημιουργία ενός δικτύου μεταναστριών που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας, όπου
θα μπορούν να εργάζονται μαζί σε ένα κοινό έργο και να αλληλοβοηθούνται.
Ενδυνάμωση των μεταναστριών που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μέσω μιας νέας
δεξιότητας, όπως η ικανότητα γραφής κώδικα.

Η εμπειρία μας έδειξε ότι είναι σημαντικό να ενδυναμώσουμε τους/τις ωφελούμενους/ες
του έργου, δείχνοντάς τους ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτού του είδους την
κατάρτιση, και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν προβλήματα και προκλήσεις που
αντιπροσωπεύουν τις θέσεις εργασίας των προγραμματιστών. Η αυτοπεποίθηση και η
επιβεβαίωση είναι το όπλο για την ανάληψη κάθε είδους πρόκλησης όπως ο
προγραμματισμός, ακόμη και αν δεν το έχουμε κάνει ποτέ ή ακόμη και αν δεν πιστεύαμε
ποτέ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση σε κάτι τέτοιο. 

Στο πλαίσιο του έργου C4MWR δημιουργήθηκαν οκτώ προφίλ μεταναστριών που
επιστρέφουν στην αγορά εργασίας και συνοψίσαμε το ιστορικό τους και τις προσδοκίες
τους. Με βάση τις φιλοδοξίες τους αναπτύξαμε δραστηριότητες /εκπαιδευτικές ασκήσεις
(WebQuests) στο σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.



Avatar
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«Θέλω να αποκτήσω ψηφιακές
δεξιότητες και να μάθω
προγραμματισμό,  ώστε να
μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά
μου με τις εργασίες τους και να
έχω πρόσβαση στην
ηλεκτρονική πύλη του
σχολείου τους. Επίσης θέλω να
αναβαθμίσω τις δεξιότητές
μου και να βρω μια καλύτερη
δουλειά στον τομέα της
επεξεργασίας τροφίμων».

WARINA HUSSAIN

Έχοντας εγκαταλείψει το Αφγανιστάν πριν από
πέντε χρόνια, ζει σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στη
Στοκχόλμη με τα παιδιά και τον σύζυγό της. Έχει
την τάση να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία που
της προσφέρεται. Παρά την περιορισμένη
μόρφωσή της εργάζεται σε ένα εργοστάσιο
παρασκευής και συσκευασίας τροφίμων στη
γραμμή προετοιμασίας σάντουιτς. Φιλοδοξεί να
σπουδάσει στο πανεπιστήμιο και να ασχοληθεί
με την επεξεργασία μεγάλων δεδομένων (big
data) και το μάρκετινγκ.

Η ιστορία της
Ηλικία: 39
Εκπαίδευση:
Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
Καταγωγή:
Αφγανιστάν
Οικογενειακή
κατάσταση:
Παντρεμένη.
Παιδιά: 2
Απασχόληση:
Απασχολούμενη σε
εργοστάσιο τροφίμων
Εισόδημα: Βασικό
Διαμονή: Στοκχόλμη,
Σουηδία

Προσωπικές
πληροφορίες



«Θέλω να μάθω προγραμματισμό
ώστε να μπορώ να φτιάχνω
μουσική χρησιμοποιώντας νέες
τεχνολογίες και να χρησιμοποιώ
επίσης την τεχνολογία 3D για τα
έργα μου»

SABRINA HAYA

Έφυγε από το Ιράκ με την οικογένειά της
επειδή διώκονταν για τη θρησκεία τους. Είναι
κόρη Ασσυριανού στρατιώτη. Τώρα όλη η
οικογένεια ζει και εργάζεται στη Σουηδία για
να τα βγάλει πέρα. Φιλοδοξεί να σπουδάσει και
να ακολουθήσει το πάθος της για την τέχνη και
τη μουσική. Βλέπει την εκπαίδευση ως ένα
μονοπάτι για να αποκτήσει  αυτοπεποίθηση
και ανεξαρτησία. Η αποχώρηση από το Ιράκ
της έδωσε την ελευθερία της μακριά από τις
διώξεις που υπέστη η ίδια και η οικογένειά
της.

Η ιστορία της
Ηλικία: 39
Εκπαίδευση: κολέγιο
Καταγωγή:
Ασσυριανή
Οικογενειακή
κατάσταση:
Παντρεμένη
Παιδιά: 0
Εργασία:
Απασχολούμενη
Εισόδημα: Βασικό 
Διαμονή: Στοκχόλμη,
Σουηδία

Προσωπικές
πληροφορίες

Avatar
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«Θέλω να μάθω προγραμματισμό ώστε
να μπορώ να χρησιμοποιήσω όλες τις
νέες μεθόδους σάρωσης και μηχανήματα
ακτίνων Χ με αυτοπεποίθηση και να μην
στηρίζομαι σε νεότερους συναδέλφους.
Αυτό θα με βοηθήσει να εξελιχθώ σε
ανώτερη θέση»

AJOBA ISAAC

Αφού πέθανε ο σύζυγός της, μετακόμισε
στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου εργάζεται
ως νοσοκόμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
για να φροντίσει το παιδί της. Αισθάνεται
ευπρόσδεκτη από το νοσοκομείο στο
οποίο εργάζεται και νιώθει ότι αυτή η
δουλειά της ταιριάζει μια χαρά.
Αισθάνεται σαν στο σπίτι της.

Η ιστορία της
Ηλικία: 46
Εκπαίδευση: Πτυχίο
Καταγωγή: Γκάνα 
Οικογ. Κατάσταση:
Χήρα με 2 παιδιά
Εργασία:
Απασχολούμενη
Εισόδημα: Βασικό
Διαμονή: Ηνωμένο
Βασίλειο: Coventry,
UK

Προσωπικές
πληροφορίες

Avatar
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«Θέλω να μάθω προγραμματισμό ώστε να
μπορώ να να βρω δουλειά και να ανακτήσω
την αυτοπεποίθησή μου. Έχω μείνει
άνεργη για πάνω από 10 χρόνια και τώρα η
τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο πολύ. Θέλω
να μάθω νέες δεξιότητες ώστε να είμαι σε
θέση να κάνω online κρατήσεις για τον
κλάδο της φιλοξενίας».

AMIRA ADDENNASSER

Ως σύζυγος μετανάστη, μετακόμισε στο εξωτερικό
και δημιούργησε οικογένεια με τον σύζυγό της.
Δεν είχε την ευκαιρία να εργαστεί από τότε που
γέννησε τον γιο της, αν και είχε καλή εμπειρία
στον κλάδο της φιλοξενίας. Τώρα ασχολείται με
τις δουλειές του σπιτιού και φροντίζει την
οικογένεια. Θέλει να εργαστεί και να αποκτήσει τη
δική της ανεξαρτησία και να χρησιμοποιήσει τις
δεξιότητές της για να επιστρέψει στον κλάδο της
φιλοξενίας.

Η ιστορία της
Ηλικία: 39
Καταγωγή: Μαρόκο
Εκπαίδευση: Β-
βάθμια
Οικογ. κατάσταση:
Παντρεμένη
Παιδιά: 1 παιδί
Απασχόληση: Άνεργη
Εισόδημα: Βασικό
Διαμονή: Ισπανία

Προσωπικές
πληροφορίες

Avatar
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 «Θέλω να μάθω προγραμματισμό ώστε
να μπορέσω να αναπτύξω τη δική μου
μικρή επιχείρηση εστίασης. Θέλω να
μάθω για προγράμματα που απλοποιούν
τις κρατήσεις και να παρακολουθήσω και
σχετικά μαθήματα π.χ. υγιεινής
τροφίμων στο διαδίκτυο»

ADA CHIDINMA

Είναι πρόσφυγας σχεδόν τη μισή της ζωή από
τότε που εγκατέλειψε τη γενέτειρά της, τη Συρία.
Αυτή και τα παιδιά της μετακινούνται συνεχώς,
ταξιδεύουν και διαμένουν σε χώρες της
Ευρώπης - Ισπανία, Γαλλία, ενώ τώρα έχουν
εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Έχει εργαστεί σε
διάφορες δουλειές, από οικιακή βοηθός μέχρι σε
εταιρεία catering.

Η ιστορία της
Ηλικία: 45
Εκπαίδευση: Β-
βάθμια
Καταγωγή: Συρία
Οικογενειακή
Κατάσταση: Χήρα
Παιδιά: 3
Απασχόληση:
Αυτοαπασχολούμενη
Εισόδημα: Βασικό
Διαμονή: Αθήνα,
Ελλάδα

Avatar
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«Θέλω να μάθω
προγραμματισμό, ώστε να
μπορώ να βοηθάω με τις
online παραγγελίες και να
χειρίζομαι καλύτερα τις
συσκευές σάρωσης»

REHANA ISLAM

Αφού εγκατέλειψε το Μπαγκλαντές και πέρασε
αρκετά χρόνια ως αιτούσα άσυλο, η ίδια και η
οικογένειά της έχουν βρει γαλήνη και υποστήριξη
στο νέο τους σπίτι στην Ισπανία. Έχει μάθει
ισπανικά και έχει αποκτήσει κι άλλες βασικές
δεξιότητες, οι οποίες τη βοήθησαν να βρει εργασία
μερικής απασχόλησης στο τοπικό σούπερ μάρκετ.

Ιστορικό
Ηλικία: 25
Εκπαίδευση: Β-
βάθμια 
Καταγωγή:
Μπαγκλαντές
Οικογ. κατάσταση:
Άγαμη
Απασχόληση:
Απασχολούμενη σε
σούπερ μάρκετ
Εισόδημα: Βασικό 
Διαμονή: Γαλλία

Avatar
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«Θέλω να μάθω προγραμματισμό ώστε να
μπορέσω να επιστρέψω στον τομέα της
πληροφορικής. Προς το παρόν αισθάνομαι
ότι είμαι μακριά από τις νέες τεχνολογίες.
Θέλω να αναβαθμίσω τις ψηφιακές μου
δεξιότητες. Το ενδιαφέρον μου εστιάζεται
στον αγροτικό τομέα και θέλω να είμαι σε
θέση να εργαστώ σε αυτόν»

BALVINDER KAUR

Ως σύζυγος μετανάστη, μετακόμισε στο
εξωτερικό μαζί με τον σύζυγό της. Έχει πτυχίο
πληροφορικής από το Punjab και εργάστηκε εκεί
για δύο χρόνια, αλλά επειδή δεν μπορούσε να
βρει δουλειά στο Ηνωμένο Βασίλειο, πλέον
εργάζεται στον τομέα της μεταποίησης.

Η ιστορία της
Ηλικία: 38
Εκπαίδευση: Πτυχίο 
Καταγωγή: Ινδία 
Οικογενειακή
Κατάσταση:
Παντρεμένη
Παιδιά: 3
Απασχόληση:
Απασχολούμενη
Εισόδημα: Βασικό 
Διαμονή:
Μπέρμιγχαμ,
Ηνωμένο Βασίλειο

Avatar
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«Θέλω να μάθω προγραμματισμό, ώστε
να έχω περισσότερες γνώσεις και
αυτοπεποίθηση με τους υπολογιστές και
να βελτιώσω τις πιθανότητές μου να βρω
δουλειά σε ένα οδοντιατρείο»

Avatar

AGA STARON

Σταμάτησε την καριέρα της στην οδοντιατρική
για να φροντίζει τους ηλικιωμένους γονείς της,
όταν μετακόμισε στη Γαλλία από την Ρουμανία.
Μεγάλο μέρος του τομέα της υγείας πλέον
στηρίζεται σε μηχανογραφικά συστήματα και
νέες τεχνολογίες και η ίδια καλείται να
κατανοήσει πως λειτουργεί ένα σύγχρονο
οδοντιατρεία, πως περνάς εγγραφές σε
ηλεκτρονικά αρχεία, πως χειρίζεσαι νέα
μηχανήματα κ.α. Δεν ξέρει από που να ξεκινήσει. 

Η ιστορία της
Ηλικία: 31
Εκπαίδευση: Β-βάθμια 
Καταγωγή: Ρουμανία
Οικογ. κατάσταση:
Άγαμη
Απασχόληση: Άνεργη
Εισόδημα: Κανένα 
Διαμονή: Γαλλία
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Βασικοί όροι αναφοράς
για την εξασφάλιση κοινού
εδάφους και κατανόησης
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STEM: όρος που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης/ΟΟΣΑ για να αναφερθεί στον εκπαιδευτικό τομέα που περιλαμβάνει τους
κλάδους των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών
(Science, Technology, Engineering and Mathematics).

ΤΠΕ: ακρωνύμιο για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Είναι το σύνολο των
εργαλείων, συνήθως ηλεκτρονικής φύσης, που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή,
αποθήκευση, επεξεργασία, διάδοση και μετάδοση πληροφοριών.

Ειδικοί ΤΠΕ: όρος που χρησιμοποιείται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Eurostat) για να αναφερθεί στους επαγγελματίες που μπορούν να αναπτύξουν, να
λειτουργήσουν και να συντηρήσουν συστήματα ΤΠΕ και για τους οποίους οι ΤΠΕ
αποτελούν το κύριο μέρος της εργασίας τους.

Τομεακοί δείκτες ΤΠΕ: δείκτες που προσφέρουν σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους
κλάδους της μεταποίησης και των υπηρεσιών των οποίων η κύρια δραστηριότητα
συνδέεται με την ανάπτυξη, την παραγωγή, την εμπορία και την εντατική χρήση των
τεχνολογιών της πληροφορίας.

Κοινωνία της πληροφορίας: κοινωνία στην οποία ένας σημαντικός βαθμός
δραστηριότητας επικεντρώνεται στη δημιουργία, τη διανομή, τη χρήση και την
επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας, μέσω των λεγόμενων τεχνολογιών πληροφορίας
και επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Τεχνολογική καινοτομία: ο όρος αυτός περιλαμβάνει τόσο την καινοτομία προϊόντος
όσο και την καινοτομία διαδικασίας. Καινοτομία προϊόντος είναι η εισαγωγή στην αγορά
ενός τεχνολογικά νέου ή βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας) σε σύγκριση με τα
υπάρχοντα, ενώ καινοτομία διαδικασίας είναι η υιοθέτηση τεχνολογικά νέων ή
βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής.

Προγραμματισμός: η διαδικασία ή η δραστηριότητα της συγγραφής προγραμμάτων
υπολογιστών.

Σχολές κατάρτισης προγραμματισμού: παρέχουν προγράμματα τεχνικής κατάρτισης
που διδάσκουν τις δεξιότητες προγραμματισμού που αναζητούν οι εργοδότες ή είναι
χρήσιμες για να χρησιμοποιηθούν. "Δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους/ες με μικρή
επάρκεια στον προγραμματισμό να επικεντρωθούν στις πιο σημαντικές πτυχές του
προγραμματισμού και να εφαρμόσουν αμέσως τις νέες τους δεξιότητες προγραμματισμού
για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων", όπως θα έκανε ένα είδος στρατοπέδου
εκκίνησης. 

Τεχνολογική κατάρτιση για γυναίκες: παροχή πρόσβασης σε κορίτσια που
ενδιαφέρονται για την τεχνολογία και είναι πρόθυμα να μάθουν μαζί με άλλα κορίτσια,
όταν τα πιο παραδοσιακά σχολεία πληροφορικής κατακλύζονται συνήθως από αγόρια.

Pole emploi: είναι το αντίστοιχο του κέντρου εργασίας στη Γαλλία, παρέχει παροχές,
ευκαιρίες απασχόλησης, συνεδρίες κατάρτισης και πρόσβαση σε κέντρα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης δωρεάν.
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