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ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ:

GLABNI{ ORGANHZATOR

ΙΕΚΕΠ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

HEKEP (HNSTHTYT OVRAZOBATEL=NO{ H PROF.
ORHENTACHH)
HEKEP ]bl]ets] reghonal+nim centrom professhonal+nogo
ovrazobanh] (KEK), zareghstrhrobannim b Mhnhsterstbe Tryda h
Sochal+nogo Straxobanh]. Predostabl]et bozmojnost+ ovy^enh]
vezravotnim, tryd]qhms], a takje predstabhtel]m sochal+nix
grypp, naxod]qhxs] pod ygrozo} hsklu^enh] s rinka tryda.
HEKEP razravatibaet h osyqestbl]et nobatorskhe cel+nie
programmi, zada^e} kotorix ]bl]ets] professhonal+na] h
sochal+na] asshmhl]ch] vezravotnix kak na nachonal+nom, tak h
na ebrope}skom yrobne. B ramkax takhx programm probod]ts]
hssledobanh], razravatibauts] metodhkh prepodabanh].

Το ΙΕΚΕΠ Είναι Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ),
περιφερειακής εµβέλειας, πιστοποιηµένο από το Υπουργείο Εργασίας
& Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Παρέχει κατάρτιση σε άνεργους/ες,
εργαζόµενους/ες καθώς και σε οµάδες που απειλούνται µε
αποκλεισµό από την αγορά εργασίας.
Επίσης, το ΙΕΚΕΠ αναπτύσσει και εφαρµόζει καινοτόµα πιλοτικά
και ολοκληρωµένα προγράµµατα, µε στόχο την επαγγελµατική και
κοινωνική ένταξη άνεργων τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Στο πλαίσιο τέτοιων προγραµµάτων εκπονούνται µελέτες και
παράγονται εκπαιδευτικά εργαλεία.

Aberob 34A Perhssos. Tel. 210-2586970
email: info@iekep.gr, http://www.iekep.gr

Αβέρωφ 34Α Περισσός, Τηλ: 210-2586970,
email: info@iekep.gr, http://www.iekep.gr

ΓΥΝΑIΚΕΣ ΚΑΙ
ΝEΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ...

OKAZANHE KONSYL=TATHBNO{ PODDERJKH.
NAY/NO-HSSLEDOBATEL=SKH{ CENTR PO
PROVLEMAM JENQHN.
Nay^no-hssledobatel+skh} centr po provlemam jenqhn,
urhdh^eskoe lhco ^astnogo praba (grajdanska], ne
presledyuqa] prhvil+ oranhzach]), wtav-kbarthra kotorogo
naxodhts] b Afhnax, vil osnoban b 1989 gody. Ego cel+ rasprostranenhe polhthkh rabnix bozmojnoste} dl] jenqhn h
myj^hn, a takje bbedenhe boprosa polobogo nerabnoprabh]
(mainstreaming) bo bse polhth^eskhe ovlasth, akcenthrobanhe
bnhmanh] na preodolenhh sochal+no} hzol]chh, vezravothci
sredh jenqhn, vor+va za hx polhth^eskhe h ovqestbennie praba.
Nhkhs 24, 10557 Afhni Tel. 210-3244380,
faks 210-3227706
email: diotima@otenet.gr, www.genderissues.org.gr

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών είναι Γυναικεία µη
Κυβερνητική Οργάνωση, ιδρύθηκε το 1989, λειτουργεί µε έδρα την
Αθήνα και επιδιώκει την προώθηση
πολιτικών ισότητας ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών και την
ενσωµάτωση της οπτικής του φύλου (mainstreaming) σε όλους τους
τοµείς άσκησης πολιτικής µε αιχµή την καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού, την ανεργία των γυναικών, την προώθηση των
κοινωνικών και πολιτικών τους δικαιωµάτων.
Νίκης 24, 105 57 Αθήνα, Τηλ: 210-3244380, fax:210-3227706
email: diotima@otenet.gr, www.genderissues.org.gr

...για την άρση των
εµποδίων πρόσβασης
των γυναικών σε τεχνολογικά
επαγγέλµατα
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JENQHNI H NOBIE
TEXNOLOGHH...
...za preodolenhe pregrad
na pyth jenqhn k
osboenhu
texnologh^eskhx
spechal+noste}
Ovrazobatel+na] h konsyl+tatnbna] programma
SPECHALHSTI PO SET[M S
HSPOL=ZOBANHEM TEXNOLOGH{ CISCO

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ε.Κ.Τ.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
και κατά 25% από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
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Τι είναι το πρόγραµµα;
Κατάρτιση 20 γυναικών παλιννοστουσών σε νέες τεχνολογικές εφαρµογές υποστήριξης τοπικών δικτύων υπολογιστών.
Το πρόγραµµα µε τίτλο: “Ειδικοί ∆ικτύων µε την αξιοποίηση της τεχνολογίας Cisco”, περιλαµβάνει 500 ώρες κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες και
συγκεκριµένα στα δίκτυα µε τη µέθοδο Cisco.
Παράλληλα, οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συµβουλευτική
υποστήριξη (Συνοδευτικές Yποστηρικτικές Yπιρεσίες) µε σκοπό την
τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας µέσω της ανάπτυξης κοινωνικών
ξαι επαγγελµατικών δεξιοτήτων, της ενθάρρυνσης και της υποστήριξής
τους έτσι ώστε να ενταχθούν σε ένα τεχνικό/τεχνολογικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο θα παρέχει θετικές προοπτικές σε τοµείς όπου οι γυναίκες συνολικά υποαντιπροσωπεύονται.

Ποιες γυναίκες συµµετέχουν στο πρόγραµµα;
Στο πρόγραµµα συµµετέχουν 20 άνεργες παλιννοστούσες όπου στην πλειονότητά τους είναι απόφοιτες πανεπιστηµιακής ή µεταλυκειακής εκπαίδευσης.
Είναι γνωστό ότι παρά το γεγονός ότι οι παλινοστούσες έχουν τα ίδια δικαιώµατα (κοινωνικά, εργασιακά, πολιτικά κτλ) συναντούν πολύ µεγάλα
εµπόδια και δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε αντίθεση µε
το συνήθως υψηλό εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό προφίλ που έχουν

από τις χώρες προέλευσης. Αποτέλεσµα είναι και οι ίδιες να µη συνδέουν
το επαγγελµατικό τους προφίλ µε την ανάπτυξή τους αλλά και η αγορά
εργασίας στην Ελλάδα, να µην αξιοποιεί το κοινωνικό τους κεφάλαιο.

Η Συµβουλευτική υποστήριξη...
Σε τι ωφελεί η Κατάρτιση σε συνδυασµό µε συµβουλευτική;
Oι Συνοδευτικές Yποστηρικτικές Yπηρεσίες, αποβλέπουν στην ενδυνάµωση των ωφελούµενων και διατρέχουν τις ενέργειες κατάρτισης σε όλη
η διάρκεια υλοποίησής τους.
Ο συνδυασµός εκπαίδευσης και συµβουλευτικής αποτελεί µια ολιστική
προσέγγιση, ή αλλιώς ολοκληρωµένη παρέµβαση καθώς δίνει έµφαση
στο άτοµο και στην αναβάθµιση των προσόντων του που συνοδεύεται από
προώθηση και τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας.
Οι έµπειροι/ες εκπαιδευτές/τριες και οι εξειδικευµένοι/ες σύµβουλοι,
ενώνουν τις δυνάµεις και τις γνώσεις τους σε µια προσπάθεια να εκπληρώσουν τους στόχους της ολοκληρωµένης παρέµβασης.

Η κατάρτιση...
Η Κατάρτιση που πραγµατοποιείται, βασίζεται στην αξιοποίηση της τεχνολογίας Cisco. Η εταιρεία Cisco Systems είναι πρωτοπόρος στη δικτύωση
γενικά και το διαδίκτυο ειδικότερα ενώ το ∆ικτυακό Πρωτόκολλο που έχει
αναπτύξει καθώς και οι δικτυακές εφαρµογές του αποτελούν τη βάση του

O programme.
Ovy^enhe 20-th jeqhn-repatrhantok nobim texnologh]m
ovslyjhbanh] nevol+whx komp+uternix sete}.
Programma $Spechalhsti po set]m s hspol+zobanhem
texnologh} Cisco $ bklu^aet b sev] 500 ^asob ovy^enh]
nobim texnologh]m, a hmenno, hzy^enhe sete} metodom Cisco.
Odnobremenno, jenqhni poly^aut podderjky, cel+
kotoro} - rezyl+tathbni} pohsk ravoti.
Zada^a programmi - razbhthe sochal+nix h
professhonal+nix nabikob, pooqrenhe h podderjka
jeqhn-repatrhantok b processe asshmhl]chh b
texnh^esko}#texnologh^esko} ravo^e} srede, kotora]
otkroet nobie perspekthbi b otrasl]x, gde jenqhni
tradhchonno predstableni b men+whnstbe.

Kto mojet prhn]t+ y^asthe b programme?
B programme prhnhmaut y^asthe 20 jeqhn-repatrhantok,
vol+whnstbo hz kotorix hmeut biswee hlh srednespechal+noe ovrazobanhe.
Nesmotr] na to, ^to jeqhni-repatrhantkh hmeut rabnie
praba (ovqestbennie, trydobie, polhth^eskhe h t.p.) s
grajdanamh strani, nh dl] kogo ne sekret, ^to onh
stalkhbauts] s vol+whmh slojnost]mh h bs]^eskhmh

∆ιαδικτύου καθώς και των περισσότερων επιχειρησιακών, εκπαιδευτικών
και κυβερνητικών δικτύων σε διεθνές επίπεδο.

preponamh na rinke tryda. îto prothbore^ht hx, kak
prabhlo, bisokomy ovrazobatel+nomy h professhonal+nomy
yrobnu, dosthgnytomy na rodhne. B rezyl+tate jeqhnirepatrhantkh h samh perestaut dymat+ o bozmojnosth
razbhth] sboego professhonal+nogo profhl], a rinok tryda
b Grechh ne hspol+zyet b polno} mere hx ovwestbenni}
potenchal. Hx praba na prakthke ne soprobojdauts]
rabnimh bozmojnost]mh prh pohske ravoti.

B ^em pol+za ovy^enh] b so^etanhh s
konsyl+tach]mh?
So^etanhe ovy^enh] h konsyl+tach} predstabl]ut sovo}
zakon^enni}, cel+ni} podxod k provleme, kotori}
pozbol]et ovratht+ bnhmanhe na hndhbhdyal+nost+
^elobeka, bidelht+ ego dostohnstba, ^to neposredstbennim
ovrazom sb]zano s pohskom h poly^enhem ravo^ego mesta.
Opitnie prepodabatelh h kompetentnie konsyl+tanti
ov%edhn]ut sboh yshlh] h znanh] b stremlenhh polnost+u
dosth^+ postablenno} celh okazanh] rezyl+tathbno}
pomoqh.

Ovy^enhe...
Probodhmoe ovy^enhe osnobibaets] na hspol+zobanhh

Το πρόγραµµα δεν περιορίζεται στις κλασσικές παρεµβάσεις της επαγγελµατικής συµβουλευτικής αλλά συνοδεύεται από συµπληρωµατικές
ενέργειες που στοχεύουν στην άρση των κοινωνικο-οικονοµικών αλλά και
έµφυλων παραγόντων που δρουν απαγορευτικά στην ένταξη των παλιννοστουσών στην αγορά εργασίας και στην ελληνική κοινωνία.
Για να επιτευχθεί ο στόχος της απασχόλησης, υλοποιείται µια σειρά ενεργειών συµβουλευτικής παρέµβασης µε στόχο τον επαγγελµατικό/εκπαιδευτικό επαναπροσανατολισµό, τη διερεύνηση των προσωπικών τους
χαρακτηριστικών, την ενηµέρωση για τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας.

Γιατί µια επιχείρηση να προσλάβει µια γυναίκα που
παρακολούθησε το Πρόγραµµα;
Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν την ευκαιρία να προσλάβουν τις γυναίκες
που ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα, θα έχουν στη διάθεσή τους ένα καλά
προετοιµασµένο ανθρώπινο δυναµικό ενώ παράλληλα θα αναλάβουν την
κοινωνική τους ευθύνη για την αντιµετώπιση της ανεργίας, βελτιώνοντας
ταυτοχρόνως τη δηµόσια εικόνα τους προς την τοπική κοινωνία και αγορά.

texnologhh Cisco . Kompanh] Cisco Systems - lhder po
ystro}stby sete} h, b ^astnosth, mejsetebo} sb]zh. Eu
razravotan Setebo} Kodeks h metodhkh setebogo
hspol+zobanh], polojennie b osnoby Hnterneta, a takje
vol+whnstba y^evnix, prohzbodstbennix h gosydarstbennix
sete} na mejdynarodnom yrobne.

Konsyl+tathbna] podderjka...
Programma ne ogranh^hbaets] tradhchonnimh prhemamh
professhonal+nix konsyl+tach}. Ona soprobojdaets]
dopolnhtel+nimh de}stbh]mh, naprablennimh na
ystranenhe sochal+no-ïkonomh^eskhx, a takje rassobix
faktorob, kotorie prep]tstbyut bxojdenhu jenqhnrepatrhantok na rinok tryda h asshmhl]chh b gre^eskom
ovqestbe.

Po^emy predprh]the doljno prhn]t+ na
ravoty jenqhny, prowedwyu ovy^enhe po
programme?
Predprh]th], kotorie prhnhmaut rewenhe bz]t+ na ravoty
jenqhn, prowedwhx ovy^enhe po programme,
demonstrhryuyt otbetstbenni} podxod k sochal+no}
provleme vezravothci, odnobremenno yly^waut sbo}
ovqestbenni} hmhdj na rinke.

