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10 dones participen en el curs gratuït Dones TIC

El passat 8 i 10 de novembre, de 10:00h a 12:00h, va tindre lloc un curs gratuït d’eines
digitals dirigit concretament a dones, de modalitat online, amb l'objectiu d'empoderar i
minimitzar la bretxa digital en aquest sector.

La temàtica i contingut del mateix van ser la gestió de correu electrònic, videotelefonades,
busca d'ocupació i administració electrònica.

El desenvolupament del curs va ser molt amé, ja que a través de la videotelefonada, entre
totes les usuàries van poder compartir experiències, aclarir dubtes, així com realitzar
consultes entre totes les assistents, tenint en compte que cada una d'elles comptava amb un
nivell de digitalització variable.

Els professors del curs van atendre de manera molt dinàmica i professional els continguts, en
els que cal recordar que les ciberformacions s'adapten a les necessitats de cada organització i
col·lectius específics, des de competències digitals bàsiques a avançades.

De la mateixa manera, volem agrair a Cibervoluntarios la seua col·laboració en aquesta
iniciativa, amb una extraordinària i excepcional acollida. Així, doncs, des del Consorci estem
plantejant realitzar més ciberformacions per a resoldre les necessitats de formació
innovadora, oberta, transparent, ètica, sostenible i inclusiva.

Cal destacar que Cibervoluntarios és una ONG espanyola d'àmbit internacional, que va ser
impulsada en 2001 per emprenedors socials a fi de promoure l'ús i coneixement de la
tecnologia com un mitjà per a pal·liar bretxes socials, generar innovació social i apoderament
en la ciutadania, afavorir els seus drets i potenciar les seues oportunitats. Actualment compta
amb una xarxa de 1.700 cibervoluntaris i cibervoluntàries i més de 1.000 organitzacions amb
què col·laboren de forma directa habitualment, i amb les seues activitats arriben anualment a
unes 63.000 persones formades.


