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Καλωσορίσατε στη Λευκωσία! 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 

 

Το έργο "E-mploy-Me!" στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών 

ικανοτήτων των γυναικών μεταναστριών για τη βελτίωση της 

απασχολησιμότητάς τους και της παρουσίας τους στην 

αγορά εργασίας. Για να εξασφαλιστεί η κατάρτιση των 

συμμετεχόντων του έργου σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις τους, το Νοέμβριο του 2019 η κοινοπραξία του 

έργου διενήργησε εκπαιδευτική δραστηριότητα για να 

βελτιώσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών που θα 

υποστηρίξουν τις γυναίκες στο ψηφιακό τους ταξίδι. 

 

 
 

Στη δραστηριότητα, η οποία έλαβε μέρος στη Λευκωσία, 

συμμετείχαν 7 εκπαιδευτές για να μάθουν περισσότερα για τα 

εκπαιδευτικά υλικά και το πρόγραμμα για την ενίσχυση των 

ψηφιακών δεξιοτήτων των μεταναστριών αλλά και για να 

συνεργαστούν και να μοιραστούν τα σχόλιά τους και την 

εμπειρία τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

βελτιωθούν και να εφαρμοστούν στο μέλλον. Η κατάρτιση 

επικεντρώθηκε στην απόκτηση γνώσης για τα εθνικά πλαίσια 

κάθε χώρας-εταίρου, προκειμένου να εντοπιστούν οι 

καταλληλότερες προσεγγίσεις, μέθοδοι και πρακτικές για την 

ηλεκτρονική κατάρτιση στην πλατφόρμα του έργου.  

 

Η εκπαιδευτική κατάρτιση περιελάμβανε επίσης επίσκεψη στο 

Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου - PEO (https://www.inek.org.cy) 

έτσι ώστε οι εκπαιδευτές να μάθουν περισσότερα για την 

εργασιακή ενσωμάτωση των μεταναστών στην Κύπρο και τα 

συνεχιζόμενα έργα τους. 

Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε μια ζωντανή συζήτηση 

σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τις πρακτικές στις χώρες τους 

που μοιράζονται διαφορετικές προοπτικές και εμπειρίες. Οι 

εκπαιδευτές ολοκλήρωσαν την επίσκεψη με μερικά 

ενδιαφέροντα γεγονότα σχετικά με την ανάπτυξη του 

εργασιακού περιβάλλοντος και των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων στην Κύπρο, την καλύτερη κατανόηση των 

τοπικών προσεγγίσεων και πολιτικών για τις δυνατότητες 

απασχόλησης των μεταναστών και συμβουλές για την 

εμπλοκή και την προσέγγιση των κοινοτήτων των 

μεταναστών. 

 

 
 

Επόμενα βήματα: 

 

Έχοντας οριστικοποιήσει τα εκπαιδευτικά υλικά για την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του "E-mploy-Me" και 

ενισχύοντας τις ικανότητες και τις γνώσεις των εκπαιδευτών 

μας, είμαστε τώρα έτοιμοι να ξεκινήσουμε το επόμενο βήμα 

του ψηφιακού μας ταξιδιού - εντός των μηνών Ιανουαρίου 

και Φεβρουαρίου 2020. Σε κάθε χώρα εταίρο, 15 γυναίκες με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο θα επωφεληθούν από τη χρήση 

των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων που 

διατίθενται στην πλατφόρμα. Οι συμμετέχοντες θα 

επικεντρωθούν στην εκμάθηση γλωσσών, στην αναζήτηση 

εργασίας, στον προσανατολισμό των τοπικών πλαισίων και 

στην υποδοχή σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον. Ενώ 

ασχολείται με αυτά τα θέματα, η ομάδα-στόχος θα 

εξοικειωθεί με τη χρήση ποικίλων ψηφιακών εργαλείων και 

θα αξιοποιήσει τις ικανότητές της στον τομέα ΤΠΕ 

(Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών) ώστε να είναι 

πιο ανταγωνιστική στην αγορά εργασίας. 

 

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων ΤΠΕ και την ηλεκτρονική μάθηση, επικοινωνήστε 

μαζί μας για τις επερχόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

του "E-mploy-me"! 

https://www.inek.org.cy/

