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Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Αναδυόμενες τεχνολογίες είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται γενικά για να περιγράψει συνήθως 
τεχνολογίες που αναπτύσσονται ή εξελίσσονται σήμερα ή που αναμένεται να είναι διαθέσιμες 
τα επόμενα χρόνια και που δημιουργούν, ή αναμένεται να δημιουργήσουν, σημαντικές 
κοινωνικές ή οικονομικές επιπτώσεις.

Τα χαρακτηριστικά των αναδυόμενων τεχνολογιών είναι τα εξής:

• ριζική καινοτομία (προσφέροντας κάτι νέο)

• σχετικά γρήγορη ανάπτυξη

• συνοχή (τεχνολογίες που έχουν προχωρήσει πέρα από τη φάση της ιδέας)

• εμφανή αντίκτυπο

• αβεβαιότητα και αμφισημία



Αναδυόμενες τεχνολογίες

• AI-Machine Learning
• Cloud-computing
• Fiber Networks

• 5G/6G- Ασύρματες τεχνολογίες

• IοT
• Body Antenas –wearables
• Robotics everywhere in education
• Avatars and Digital assistance /counselors
• Virtual Labs & Virtyal experiments
• Virtual reality & Ability training
• Virtual Classes & Virtual Presence
• Devices Future / New Technologies
• Human machine interfaces / New Era
• New skill Industry Revolution 5.0 & Beyond / Componets
• Augmented reality



Κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες

Κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες είναι οι μαθησιακές συμπεριφορές που
πραγματοποιούμε όταν συσχετίζουμε τους ανθρώπους γύρω μας μέσω της
έκφρασης των συναισθημάτων, των στάσεων, των δικαιωμάτων ή των
απόψεών μας που βοηθούν στην Κοινωνική μας ενσωμάτωση.

Κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες :

 βασικές δεξιότητες

(ακρόαση, ξεκινήστε μια συνομιλία, κάνω μια ερώτηση, δείχνουν, κλπ) και

 πιο ανεπτυγμένες δεξιότητες

(αναλάβει πρωτοβουλία, να παίρνουν αποφάσεις, να θέσουν στόχους και να λύσει
τα προβλήματα ανάλογα με τη σημασία τους, μεταξύ άλλων).



SEL
Casel είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το

1994 από Eileen Rockefeller Growald, ο 
Daniel Goleman και Timothy Shriver για 
την ίδρυση της κοινωνικής και 
συναισθηματικής μάθησης

SEL (Κοινωνική και Συναισθηματική
Μάθηση) είναι η αναγκαία και θεμελιώδης
διαδικασία ανάπτυξης για κοινωνικές και 
συναισθηματικές ικανότητες στα παιδιά.



CASEL
• Οι σημαντικότερες ικανότητες

που πρέπει να αποτελέσουν
αντικείμενο εργασίας για την
ανάπτυξη κοινωνικο-
συναισθηματικών δεξιοτήτων

• Αυτογνωσία ή αυτογνωσία

• Κοινωνική ή κοινωνική
ευαισθητοποίηση

• Αυτοδιαχείριση ή αυτοδιαχείριση

• Υπεύθυνη λήψη αποφάσεων

• Δεξιότητες στις προσωπικές
σχέσεις ή δεξιότητες





Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες
Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευπαθείς

ή ομάδες υψηλού κινδύνου

ονομάζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που
έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε
κοινωνικά και δημόσια αγαθά και 
δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα 
και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα 
ζωής (π.χ. στέγη, εργασία, ικανοποιητικό
εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, 
κοινωνική ασφάλιση κ.ά.). Είναι οι ομάδες, οι
οποίες για κοινωνικούς λόγους κινδυνεύουν
από περιθωριοποίηση και αποκλεισμό 



Ομάδες
 Μειονότητες

 Μετανάστες και Πρόσφυγες

 Ρομά

 ΑΜΕΑ

 Εγκαταλελειμμένα ή κακοποιημένα παιδιά και γυναίκες

 Οικογένειες δίχως πόρους – ανεργία

 Παιδιά φυλακισμένων γονέων κ.ά.

 Οικογένειες χωρίς κοινωνικό, μορφωτικό, πολιτισμικό ή/και οικονομικό
κεφάλαιο

 ' Αστεγοι



Χαρακτηριστικά ευπαθών
γυναικείων ομάδων

• Ανεργία
• Κοινωνικός αποκλεισμός
• Φτώχεια
• Ελλιπής εκπαίδευση
• Ελάχιστες έως μηδαμινές δεξιότητες στην
τεχνολογία
• Αδυναμία-ανεπαρκής πληροφόρηση και 
δυσκολία πρόσβασης στην πληροφόρηση
• Προβλήματα από την επαφή στις δημόσιες
υπηρεσίες
• Μονογονεϊκότητα
• Έλλειψη στέγης
• Στερεότυπα



Τεχνολογία και ευπαθείς γυναικείες ομάδες

Μετά από συγκριτική ανάλυση σχετικών μελετών αποτυπώνεται ένα γενικότερο πλαίσιο των
απαιτούμενων κοινωνικών ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα (lifeskills) στο οποίο
περιλαμβάνονται τρείς γενικοί άξονες:

 Η δεξιότητα του να μπορεί ένας ενήλικας να λειτουργεί αυτόνομα, αλλά παράλληλα να έχει
την συνείδηση ότι αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου περιβάλλοντος.

 Η δεξιότητα του να μπορεί να αξιοποιεί την γλώσσα, τα κείμενα, τα σύμβολα και την
τεχνολογία με αμφίδρομο τρόπο στα πλαίσια ενός ενεργού διαλόγου, προκειμένου να πετύχει
τους στόχους του .

 Η δεξιότητα του να μπορεί να λειτουργεί αρμονικά στα πλαίσια ετερογενών κοινωνικών
ομάδων. Να συνεργάζεται με ανθρώπους με διαφορετικό κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο
και να μπορεί να διαχειρίζεσαι συγκρούσεις και να επιλύει προβλήματα (Αναστασιάδης,2010).



Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων γυναικών και δη
ευπαθών ομάδων ακολουθεί τρεις προσεγγίσεις:

 Οι νέες τεχνολογίες και η πληροφορική αποτελούν γνωστικό αντικείμενο προς μάθηση.

 Οιδυναμικές τεχνολογίες ως ένα δυναμικό εργαλείο υποβοήθησης της μάθησης και έρευνας στο
πλαίσιο όλων των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων (από
τον γραμματισμό και τον αριθμητισμό, έως τη συμβουλευτική και τη διαχείριση του ελεύθερου
χρόνου).

 Έμφαση στην αξιοποίηση των τεχνολογιών για την εξ αποστάσεως διδασκαλία 
ποικιλίας γνωστικών αντικειμένων μέσααπό εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης (Moυζάκης,20
06:24).



«Mainstreaming equal opportunities for women and men in structural fund programmes and projects”

Σύμφωνα με το Τεχνικό Έγγραφο της Επιτροπής ηεπίτευξη του στόχου της ισότητας αποτιμάται
στη βάση:

 Της κατηγοριοποίησης των παρεμβάσεων

 Θετικές ως προς την ισότητα παρεμβάσεις

 Προσανατολισμένες στην ισότητα παρεμβάσεις

 Ουδέτερες ως προς την ισότητα παρεμβάσεις (European commission,2000:18)

 Της συμβολής των παρεμβάσεων στους 4 τομείς/στόχους ισότητας,

 Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

 Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

 Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

 Συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Εuropean Commission,2000:6)





Συμβολή της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των ευπαθών ομάδων

Νέες Τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τους ενήλικες να φέρουν σε πέρας καθημερινές
δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ανεξαρτησία, με το να τα καταφέρουν καλά στις
δουλειές τους, να ελέγξουν την υγεία τους, να κατορθώνουν τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις, 
να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και τις υπηρεσίες, να συμμετέχουν στη δουλειά ή σε εθελοντικές
δραστηριότητες (European commission,2007:6)

Δημιουργούν νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες, καθώς αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο στην
προσπάθεια για τη συμμετοχή μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και μάθησης και καλούνται να 
κάνουν την εκπαίδευση ενηλίκων πιο δημοκρατική και πιο ευέλικτη, ως προς τη δυνατότητα 
προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας στις προσδοκίες και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε
ενήλικα (European commission,2007:23)



Βασική αρχή λειτουργίας του είναι η διασφάλιση της προσβασιμότητας, της συμμετοχικότητας και 
της υποστήριξης κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από φυλετικά, ηλικιακά, πολιτισμικά, κοινωνικά, 
γεωγραφικά, μορφωτικά, οικονομικά και κάθε άλλης μορφής χαρακτηριστικά.

Η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και η εκπαίδευση αποτελούν τους βασικούς πυλώνες όπως
η τεχνολογία, η οικονομική και χωρική ανάπτυξη και ο πολιτισμός.

Μέσα από την εκπαίδευση από απλοί χρήστες της τεχνολογίας θα γίνουν οι δημιουργοί της και θα 
μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου
τεχνολογικού περιβάλλοντος! οι συμμετέχουσες να συνειδητοποιήσουν ότι η τεχνολογία είναι 
ένα σημαντικό εργαλείο απασχολησιμότητας που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή τους και να 
διαμορφώσει το μέλλον τους.



Η τεχνολογική εξέλιξη στη ζωή των ατόμων με αναπηρία καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα υπηρεσιών, συσκευών και εφαρμογών λογισμικού που διευκολύνουν
την επικοινωνία και την κίνησή τους, χάρη σε αντίστοιχες εφαρμογές
τεχνολογίας υποστήριξης, που είναι βασισμένες στις τεχνολογίες της
ασύρματης επικοινωνίας, της ρομποτικής και της εικονικής πραγματικότητας 
και πλέον έχουν θέση σχεδόν σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας.





Women going Digital (1)

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αντιμετωπίζοντας δυσκολίες τόσο στην ένταξή τους 
στην ψηφιακή αγορά εργασίας όσο και στην καθημερινή τους ζωή.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα «Women Going Digital» στοχεύει:

• Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ανέργων γυναικών

• Αναβαθμίστε το επαγγελματικό 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 στο ψηφιακό χάσμα των φύλων



Women going Digital (2)

Στόχος: η ενδυνάμωση άνεργων γυναικών, 
γυναικών με αναπηρία και μεταναστριών δεύτερης γενιάς στο τομέα των Τεχνολογιών Πληροφ
ορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 28 γυναίκες σε σεμινάριο δύο κύκλων για την εκμάθηση
κατασκευής ιστοσελίδων (wordpress) και workshops απόκτησης soft skills. 
Η συλλογή υλικού για την παρούσα μελέτη περιλάμβανε: 
α) ένα ερωτηματολόγιο για τη σχέση των γυναικών με τον ψηφιακό περιβάλλον το οποίο
συμπληρώθηκε από 22 συμμετέχουσες και

β) μία ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus\group) με 6 γυναίκες-
συμμετέχουσες του προγράμματος όπου συζητήθηκε η σχέση τους με τις νέες τεχνολογίες και τη
ν αγορά εργασίας καθώς και οι προσδοκίες και τα σχέδια τους για το μέλλον.











Συμπεράσματα
Οι αναδυόμενες τεχνολογίες άρουν αρκετά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς γυναικείες 

ομάδες καθως:

Αυξάνουν την αυτοπεποίθηση και οδηγούν στην αυτοπραγμάτωση

Γεφυρώνουν το χάσμα των αμφιβολιών: καριέρα ή οικογένεια

Οικονομική ασφάλεια

Γρήγορη Ανεξαρτησία ενημέρωσης/ πληροφόρησης

Μείωση του ψηφιακού χάσματος

Ενημέρωση

Κοινωνικοποίηση

Απόκτηση γνώσεων & δεξιοτήτω

Χρήση τεχνολογικών επιτευγμάτων για καλύτερη ποιότητα ζωής



Προτάσεις

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες αναπτύσονται και δίνουν λύση στις ευπαθείς
γυναικείες ομάδες αν και υπάρχει ακόμη δρόμος.

Θα πρέπει να δοθεί έμφαση
 Στην εκπαίδευση και προσέλκυση των γυναικών στην "υψηλή" τεχνολογία 

με μαθήματα για τη διεύρυνση της δεξαμενής υποψηφίων υψηλής ειδίκευσης
για τον τομέα των ΤΠΕ·

Να καταριφθεί το φαινόμενο του «διαρροής αγωγού» φραγμούς που
εμποδίζουν τις γυναίκες από την πρόοδο τον τομέα τησ τεχνολογίας και

Να "γίνει" συμφιλίωση της σταδιοδρομίας με τη γονεϊκότητα και την
οικογένεια και τις ευθύνες.



Συμπερασματικά λοιπόν, προκειμένου να τονιστεί, η τεράστια συμβολή της 
τεχνολογίας στη πρόοδο της σημερινής κοινωνίας, αποτελεί βαρύνουσας 
σημασίας, να επισημανθεί το ρητό του Θεωρητικού Φυσικό – Μαθηματικού, 
Freeman Dyson: 
"Η τεχνολογία είναι δώρο Θεού. 
Μετά το δώρο της ζωής, είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο. 
Είναι η μητέρα των πολιτισμών, των τεχνών και των επιστημών"



Science : it's a girl thing!
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