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11.000 νέες υποτροφίες από την Google για την ενίσχυση των ψηφιακών 

δεξιοτήτων των Ισπανών 

 

Την Παρασκευή 23/05/2022, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας από κοινού με 

την πολυεθνική αμερικανική εταιρία τεχνολογίας Google, προέβησαν στην παρουσίαση 11.000 

νέων υποτροφιών, που απευθύνονται σε ανέργους ή σε άτομα, που κινδυνεύουν να 

αποκλειστούν από την αγορά εργασίας, για την ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. 

 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η δεύτερη Αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης και 

Υπουργός Εργασίας, κα. Γιολάντα Δίαθ, επισήμανε την σπουδαιότητα της επιμόρφωσης στο 

πλαί- 

σιο αντιμετώπισης της ανάγκης για ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που αφορούν 

τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην αγορά εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ισπανίας (σε ποσοστό 43%), θεωρείται ότι παρουσιάζει 

ελλείψεις σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ το 8% του συνόλου της χώρας δεν έχει 

χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο (σύμφωνα με αποτελέσματα του Εθνικού Σχεδίου Ψηφιακών 

Δεξιοτήτων). Επιπλέον, αυτές οι υποτροφίες απόκτησης επαγγελματικών πιστοποιητικών από 

την Google προσφέρονται μέσω του Κρατικού Ιδρύματος για την Επιμόρφωση στην Εργασία 

(Fundae) και της Δημόσιας Υπηρεσίας Κρατικής Εργασίας (SEPE), δύο ιδρύματα ιδιαίτερα 

σημαντικά για τη χώρα, όπως τόνισε η Υπουργός. 

 

Η Google ξεκίνησε το πρόγραμμα με τα Επαγγελματικά Πιστοποιητικά (Career Certificates) το 

2020, έχοντας ως στόχο να προσφέρει στους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς και με ένα 

διαφορετικό τρόπο, ψηφιακά εργαλεία, που θα τους ήταν χρήσιμα στην αγορά εργασίας, ενώ το 

2021, δόθηκαν 5.000 υποτροφίες για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων της. 

 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ψηφιακή μετάβαση των πολιτών, το ισπανικό Υπουργείο 

Εργασίας ήρθε σε επικοινωνία με όλους τους οργανισμούς και οντότητες, προκειμένου να 

διασφαλίσει τους εκπαιδευτικούς πόρους καθώς και με τις τεχνολογικές εταιρίες, οι οποίες έχουν 

ενταχθεί σε αυτή την συνεργασία, χάρη στο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που τις διακατέχει. 

Σύμφωνα με πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της Google σε Ισπανία και Πορτογαλία, παρόμοιες 

συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημόσιων οργανισμών και κοινωνικών φορέων, 

επιτυγχάνουν κάθε φορά να προσφέρουν ψηφιακές δεξιότητες σε αυξανόμενο αριθμό ατόμων, 

που το επιθυμούν, γεγονός που αποδεικνύει την υπόσχεση της Google περί ενδυνάμωσης των 

πολιτών και των εργαζομένων. 

 

Η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα ανάλογων πρωτοβουλιών έχει ήδη αποδειχθεί, αν 

αναλογιστεί κανείς, ότι στην Ισπανία έχουν επιμορφωθεί, μέσω των επαγγελματικών 
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πιστοποιητικών της Google ήδη περισσότεροι από 1 εκ. άνθρωποι, εκ των οποίων το 15% 

κατάφερε να βρει δουλειά, να εξελίξει την επαγγελματική του καριέρα ή να καταγράψει 

περισσότερα κέρδη ή μεγαλύτερο αριθμό πελατών στην επιχείρησή του. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 

τέλος, από το 2015, η Google έχει βοηθήσει στον τομέα της εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες 

περισσότερα από 17 εκατ. άτομα και επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 23% (δηλαδή πάνω από 4 

εκατ.) βρήκε θέση εργασίας στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. 
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