
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Έναρξη του έργου: 10.09.2018 

Ολοκλήρωση του έργου: 09.09.2020 

 

Με το έργο "E-MPLOY-ME!", εταίροι από πέντε ευρωπαϊκές χώρες 

προσπαθούν να βελτιώσουν τις ψηφιακές ικανότητες των 

μεταναστριών και να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα και 

την παρουσία τους στην αγορά εργασίας.  

 

Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί τα παρακάτω βήματα: έρευνα σε 

κάθε χώρα εταίρου για εντοπισμό των αναγκών της ομάδας 

στόχου, την ανάπτυξη τεσσάρων ενοτήτων και μιας ψηφιακής 

πλατφόρμας για αυτές, μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση, μια 

πιλοτική φάση με την ομάδα-στόχο σε κάθε χώρα του έργου.  

 

 
 

Τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2019, η εκπαιδευτική δραστηριότητα του 

έργου έλαβε χώρα στην Κύπρο, αναπτύχθηκαν οι εκπαιδευτικές 

ενότητες και δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η 2η 

συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 2019 στη 

Λευκωσία. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του έργου, το επόμενο βήμα είναι η 

πιλοτική φάση με την ομάδα-στόχο σε όλες τις χώρες εταίρους. 

Παρόλο που οι δραστηριότητες έπρεπε να σταματήσουν 

παγκοσμίως, εξαιτίας του COVID-19, δύο εταίροι ολοκλήρωσαν 

την πιλοτική φάση:  

 

Πιλοτική φάση στη Λευκωσία, Κύπρο  

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας οργάνωσε την πιλοτική φάση 

τον Φεβρουάριο 2020 και έτσι κατάφερε να διοργανώσει την 

πιλοτική φάση αυτοπροσώπως. 

Το 1ο μέρος πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου, όπου οι 

συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να μάθουν για το έργο και να 

εξοικειωθούν με τη διαδικτυακή πλατφόρμα. Οι συμμετέχουσες 

είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τους στόχους του 

έργου και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Ακολούθησε 

παρουσίαση της διαδικτυακής πλατφόρμας, του διαδικτυακού 

μαθήματος και των ενοτήτων. Μετά την ολοκλήρωση του 1ου 

μέρους, οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν 

ερωτήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, 

πριν συμπληρώσουν ένα σύντομο αρχικό φύλλο αξιολόγησης.  

 

Οι συμμετέχουσες ολοκλήρωσαν το διαδικτυακό μάθημα έως τις 

16 Φεβρουαρίου, όπου πραγματοποιήθηκε το 2ο μέρος της 

πιλοτικής φασης. Το 2ο μέρος επικεντρώθηκε κυρίως στη 

συζήτηση της εμπειρίας των συμμετεχόντων μετά την 

παρακολούθηση του διαδικτυακού μαθήματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιλοτική φάση στο Βερολίνο, Γερμανία 

 

Ο εταίρος από τη Γερμανία, EUFRAK-EuroConsults Berlin GmbH 

και ο συνεργάτης εταίρος Frauennalia ξεκίνησαν την πιλοτική 

φάση στις 26 Μαΐου, με 15 συμμετέχοντες. Λαμβάνοντας υπόψη 

τις συστάσεις της γερμανικής κυβέρνησης, η εκπαίδευση 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά..  

 

Όπως και στην Κύπρο, οι συμμετέχοντες στο Βερολίνο είχαν την 

ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για το έργο και τους κύριους 

στόχους του. Είναι σημαντικό για την ομάδα-στόχο να έρθει σε 

επαφή με το έργο, τί αφορά και πού στοχεύει. Μετά την 

παρουσίαση του έργου, οι συμμετέχουσες εξοικειώθηκαν με την 

πλατφόρμα του έργου με τις 4 ενότητες και τον τρόπο λειτουργίας 

τους. Έμαθαν πώς να εγγραφούν για να αποκτήσουν πρόσβαση 

στις ενότητες και να ξεκινήσουν με τη διαδικασία εκμάθησης.  

 

Τα θέματα των τεσσάρων ενοτήτων είναι: εκμάθηση γλωσσών, 

αναζήτηση εργασίας, προσανατολισμός τοπικών πλαισίων και 

προσαρμογή σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον. Οι ενότητες είναι 

διαθέσιμες στην αγγλική, γερμανική, ισπανική, ελληνική και ιταλική 

γλώσσα. Ενώ ασχολούνται με αυτά τα θέματα, οι συμμετέχουσες 

θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη χρήση διαφορετικών ψηφιακών 

εργαλείων και να βελτιώσουν τις ψηφιακές ικανότητές τους ώστε 

να είναι πιο ανταγωνιστικές στην αγορά εργασίας. 

 

Ως εκ τούτου, ήταν σημαντικό όχι μόνο να εισαχθούν οι τεχνικές 

λεπτομέρειες του συστήματος αλλά και να παρουσιαστεί το 

περιεχόμενο και οι στόχοι της δράσης. Μέσω αυτού, 

διασφαλίστηκε ότι όλες οι συμμετέχουσες κατανόησαν πώς να 

συμπληρώσουν τις ενότητες και τα ερωτηματολόγια. Η 2η και 

τελική συνεδρία έχει προγραμματιστεί για τις 6 Ιουνίου. 

 

 
 

Επόμενα βήματα: 

Λόγω της πανδημίας COVID-19, η πιλοτική φάση θα 

χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί. 

Αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2020.  

 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την 

ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και διαδικτυακής 

μάθησης, εγγραφείτε μαζί μας για τα προσεχή 

εκπαιδευτικά προγράμματα του έργου “E- MPLOY-ME” 

http://e-mploy-me.eu/ 

Δεξιότητες ενδυνάμωσης για 

απασχόληση μεταναστριών μέσω 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης! 
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