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Digital Girls: Ξεκινήστε το ταξίδι στο ψηφιακό μέλλον σας! 

  
Το πρόγραμμα Digital Girls επιθυμεί να εμπνεύσει και να κινητροδοτήσει 
κορίτσια και νέες γυναίκες να σκεφτούν ως επιλογή καριέρας την εργασία στους 

τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας. Συνεργάτες φορείς από 5 Ευρωπαϊκές χώρες 

(Ολλανδία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα και Ιρλανδία) και ο διεθνής 
οργανισμός EURORESO ενώνουν τις προσπάθειες τους να συμβάλουν στην 
καλλιέργεια ψηφιακής αυτοπεποίθησης, επιχειρηματικού πνεύματος και 
απασχολησιμότητας σε κορίτσια και νέες γυναίκες. 

 
  

Digital Girls διαδυκτιακή πλατφόρμα 

  
Στην ιστοσελίδα www.digital-girls.eu μπορείτε να βρείτε περισσότερα για: 
  

 Τον κόσμο των επιτυχημένων digital girls: ιστορίες εμψύχωσης και 
βίντεο για τις νέες γυναίκες που εργάζονται στον ψηφιακό τομέα 

 Μια σειρά από ψηφιακούς χάρτες πορείας για τα ψηφιακά επαγγέλματα, 
όπου περιγράφονται τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν - 
απαιτούμενες δεξιότητες, εκπαίδευση, κατάρτιση, επικοινωνία και 
δικτύωση κ.λπ. 
  

Τι έπεται … 

  
Ημέρες έμπνευσης για κορίτσια 

  
Τον Σεπτέμβριο όλοι οι εταίροι θα διοργανώσουν τις Ημέρες έμπνευσης για 
κορίτσια στις χώρες τους για να αναδείξουν τα αποτελέσματα του έργου και να 
μιλήσουν για τις ευκαιρίες στον ψηφιακό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, θα 
παρουσιαστούν οι ιστορίες το έργο, η ζωή ή / και οι ταινίες των 
επιτυχημένων digital girls. Στη διοργάνωση θα συμπεριληφθούν και οι 
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συνεδρίες δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσανατολισμού για την 
πρακτική άσκηση και την αγορά εργασίας. 
  

Θυμήσου την ημερομηνία: 14 Σεπτέμβρη 2018 

  
Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση μέσω 
ζωντανής-απευθείας σύνδεσης  σε όλες τις χώρες εταίρους στη σελίδα 
του Facebook: www.facebook.com/digitalgirlsproject/ 

  
Ελάτε μαζί μας και εμπνευστείτε! 
  

Τελική διάσκεψη 

Κατά την διάρκεια της τελικής διάσκεψη θα παρουσιαστεί η ιδέα του σχεδίου 
και τα αποτελέσματα στους ενδιαφερόμενους φορείς. Η εκδήλωση θα 
περιλαμβάνει παρουσιάσεις για τις κύριες πτυχές του έργου, αλλά και μια 
σύνοδο "επαφής", στην οποία οι πραγματικοί επωφελούμενοι του έργου θα 
μπορέσουν να μοιραστούν με νέους δυνητικούς χρήστες την εμπειρία που είχαν 
χρησιμοποιώντας τα προϊόντα του έργου. 
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου 2018. Η ακριβής ώρα και 
τόπος  θα ανακοινωθούν σύντομα! 
  
Το πρόγραμμα ξεκίνησε 1η Δεκεμβρίου 2016 και θα διαρκέσει έως την 30ή 

Νοεμβρίου 2018. 
  
Συνεργάτες: 
DONA DARIA (NL)                            K.A.N.E. (EL) 

PRESSURE LINE (NL)                       AKLUB (CZ) 

INTHECITY (NL)                               SMASHING TIMES THEATER COMPANY (IE) 

KU TU (BG)                                        EURORESO (IT) 

  
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με 

τον συνεργαζόμενο οργανισμό από την χώρα σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα 
τα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος. 

  

  

 
 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο 
τον συντάκτη της και η Ε.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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