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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει
μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν..
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1. Εισαγωγή

Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των γυναικών στον τομέα των τεχνολογιών
πληροφοριών και επικοινωνιών, που πραγματοποιούνται σε χώρες των εταίρων του έργου
αυτού, έχει δείξει ότι υπάρχουν ορισμένα εμπόδια και προβλήματα που μειώνουν την
επιτυχία της περαιτέρω εκπαίδευσης σε ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνίας). Αφορούν κυρίως τις γυναίκες με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και τις
γυναίκες που δεν ενδιαφέρονται για να μάθουν περισσότερα. Για παράδειγμα, ορισμένα
γραφεία ευρέσεως εργασίας δεν δίνουν την ευκαιρία σε γυναίκες με χαμηλότερο επίπεδο
εκπαίδευσης να πάρουν μέρος σε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα και δεν γίνονται
προσπάθειες για την εξάλειψη των διακρίσεων αυτών.
Η έρευνα αυτή έχει τονίσει ορισμένα στοιχεία τα οποία αποτελούν αντικείμενο
επεξεργασίας για τα προϊόντα του έργου “e-commerce–γυναίκες 50+” με ένα
προκαταρτικό πρόγραμμα, κατάλληλο για τις γυναίκες που αρχίζουν τις ΤΠΕ. Έχουμε
εντοπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες χωρίς εμπειρία στη
χρησιμοποίηση ενός PC. Έχουμε εντοπίσει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτές που
χρησιμοποιούνται, δοκιμάζουν να επιλύσουν τέτοια προβλήματα. Είναι αναγκαίο να
τονιστεί ιδιαίτερα η ψυχολογία της μάθησης. Το βασικό στοιχείο είναι η άρση των
εμποδίων που αναπτύχθηκαν λόγω της αρνητικής προσέγγισης σε μια νέα, άγνωστη
τεχνολογία, την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης, την επίτευξη της βασικής επισκόπησης
και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό την εξοικείωση με βασικές λειτουργίες, όπως η
χρησιμοποίηση του ποντικιού και του πληκτρολόγιου.
Ορισμένες διαφορές εμφανίστηκαν ανάλογα με τη χώρα. Προφανώς προκλήθηκαν τόσο
από τις διαφορετικές προϋποθέσεις που ξεκινούν από τα διαφορετικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα που λειτουργούν και από τις τεχνικές δυνατότητες των ερωτηθέντων γυναικών.
Οι διαφορές αυτές δεν έχουν καμία κρίσιμη επίδραση στη μεθοδολογία γενικής χρήσης.
Επιπλέον, έχει προκύψει από τις απαντήσεις ότι μια νέα μεθοδολογία των ΤΠΕ στη
διδασκαλία και τη μάθηση μπορεί να μην είναι κατάλληλη για όλες τις γυναίκες. Το
ποσοστό των γυναικών που θα τις χρησιμοποιήσει θα είναι, ωστόσο, πιθανώς αρκετά
υψηλό. Είναι δυνατόν να υποθέσουμε ότι οι ΤΠΕ-εκπαιδευτές (αρχάριοι), θα επωφεληθούν
από αυτό πάρα πολύ. Έμπειροι εκπαιδευτές ΤΠΕ μπορούν να εμπνευστούν από τη
μεθοδολογία αυτή για να βελτιώσουν τους τρόπους διδασκαλίας.
Οι πληροφορίες από τις ΤΠΕ των εκπαιδευτικών είναι πολύ πολύτιμες. Οι πληροφορίες
που προκύπτουν από την έρευνα και από τα καλά παραδείγματα πρακτικής δείχνουν ότι η
ανάπτυξη μιας ειδικής μεθοδολογίας για τις γυναίκες είναι σημαντική. Φέρνουν ασυνείδητα
κάποια υποκατάστατα προϋποθέσεων για την εμπλοκή των γυναικών στις ΤΠΕμαθημάτων (για παράδειγμα, την εκπαίδευσή τους, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο, μια
δυνατότητα να είναι παρούσες σε όλα τα μαθήματα, είναι υποτιμημένη η ευκαιρία να
σπουδάσουν στο σπίτι μετά από μερικές ώρες από την έναρξη των μαθημάτων . Είναι
ακριβώς η μεθοδολογία που βοηθά στην απομάκρυνση αυτών των διακρίσεων και
υποστηρίζει την ισότιμη προσέγγιση όσον αφορά την εκπαίδευση. Ένας μεγάλος αριθμός
των γυναικών οι οποίες δεν έχουν καμία ή μόνο μια ελάχιστη γνώση σε θέματα
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υπολογιστών που χρησιμοποιείται στα μαθήματα μπορούν να επωφεληθούν από την
προσανατολισμένη στις γυναίκες μεθοδολογία.
Ευχαριστούμε όλα τα ιδρύματα που συνεργάστηκαν μαζί μας για την εφαρμογή της
παρούσας έρευνας. Ευχόμαστε σε όλους τους χρήστες των προϊόντων αυτού του σχεδίου
την επίλυση μαθησιακών προβλημάτων τους.
Το υλικό που περιέχεται στο φυλλάδιο «Βασικές γνώσεις και κατάρτιση στους Η/Υ” θα
χρησιμοποιηθεί ως ένα βιβλίο – οδηγός, κυρίως, για τους εκπαιδευόμενους. Κάθε
εκπαιδευτής θα πρέπει να προσαρμόσει τη μέθοδο κατάρτισης του σύμφωνα με το
περιεχόμενο του βιβλίου – οδηγού και τις ανάγκες της δική του ομάδας εκπαιδευόμενων
και να διαθέσει κατάλληλα το χρόνο διδασκαλίας του.
Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στην πρακτική κατάρτιση και την εφαρμογή και πολύ
λιγότερο στα θεωρητικά ζητήματα. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους
εκπαιδευόμενους να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ασκηθούν μόνοι τους πολλές ώρες
μετά την εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτές πρέπει να εξετάσουν το επίπεδο των γνώσεων που
αποκτήθηκαν από κάθε εκπαιδευόμενο και να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν ουσιαστικά
τις γνώσεις τους. Το καλύτερο βραβείο για το έργο μας είναι η αίσθηση ότι είναι χρήσιμο
για τους άλλους ανθρώπους.
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2. Ψυχολογία της αντίληψης των Γυναικών και επεξεργασία των
πληροφοριών για τους εκπαιδευτές των ΤΠΕ και των συμβούλων

Ομάδα στόχος: Σύμβουλοι και εκπαιδευτές
Εισαγωγή:
(Η εισαγωγή πρέπει να δώσει ένα παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι για έναν
εκπαιδευτή ή σύμβουλο το φύλο του εκπαιδευόμενου, και να γνωρίζουν τον τρόπο που
αντιλαμβάνονται και επεξεργάζονται τις πληροφορίες οι γυναίκες)

Η διαχείριση καταστάσεων με βάση το φύλο είναι δύσκολη επιχείρηση, δεδομένου ότι η
διαφορετική μεταχείριση των γυναικών έχει συχνά ως αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση
(γενικευμένες υποθέσεις και πολιτιστικά μεταδιδόμενες ιδέες). Από την άλλη πλευρά, η μη
διακριτική μεταχείριση συχνά οδηγεί σε ανισότητα, διότι οι γυναίκες έχουν διαφορετικές
πολιτιστικές εμπειρίες από τους άνδρες, και, στη συνέχεια, διαφορετικό τρόπο
προσέγγισης στη μάθηση. Η εξάλειψη των ανισοτήτων σημαίνει εξασφάλιση ότι τα δύο
φύλα έχουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την εργασία, κ.λπ. σύμφωνα με τις
δυνατότητές τους, και χωρίς τα στερεότυπα των φύλων. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι
εξοπλισμένοι με δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να επιδιώξουν τους στόχους της ζωής
ανάλογα με τις δυνατότητές τους, ανεξάρτητα από το φύλο.
Η ψυχολογία αποτελεί ένα μεγάλο σώμα της έρευνας σχετικά με την κοινωνικοποίηση των
παιδιών. Αυτό ξεκινά πολύ νωρίς, ακόμη και πριν τη γέννηση. Στα περισσότερα κορίτσια
και αγόρια οι κουλτούρες αντιμετωπίζονται διαφορετικά από πολύ νωρίς. Το Σχολείο,
αργότερα, εντείνει ακόμη περισσότερο αυτή η διαφορετική μεταχείριση. Όπου το φύλο
είναι βιολογικά προσδιορισμένο, οι ρόλοι των φύλων διαβιβάζονται πολιτιστικά. Μικρά
κορίτσια μαθαίνουν ότι οι γυναίκες είναι συναισθηματικά όντα, μη επιθετικά, υποχωρητικά,
δεν είναι καλές στα μαθηματικά και στην τεχνολογία. Οι άνθρωποι γενικά τείνουν να
πιστεύουν σε στερεότυπα. Ως εκ τούτου, τα κορίτσια έχουν την τάση να ανταποκρίνονται
σε αυτό που είναι πολιτισμικά αναμενόμενο, έχουν την τάση για παράδειγμα να
ασχολούνται λιγότερο με τα μαθηματικά.
Σήμερα είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Έχει
παρατηρηθεί ότι υπάρχουν βαθιές ανισότητες μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ και
των επαγγελμάτων. Ο λόγος δεν είναι βιολογικός, αλλά ένα παράγωγο παρερμηνειών και
εκπαίδευσης. Ως εκπαιδευτής θα εκπαιδεύσεις ενήλικες γυναίκες. Αυτές οι γυναίκες
μπορούν να έχουν πολλές ανταγωνιστικές απαιτήσεις, μπορούν να έχουν αποθαρρυνθεί
στο παρελθόν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, μπορούν να χάσουν το κίνητρά τους
εύκολα, ή μπορεί να χρειαστεί να δουν άμεσα αποτελέσματα από την εκμάθησή τους,
προκειμένου να διατηρηθεί ο ενθουσιασμός τους. Αυτούς τους παράγοντες θα πρέπει να
έχουμε κατά νου, σχετικά με τη προσέγγισή του εκπαιδευτή στην τάξη.
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Παρακάτω υπάρχει υλικό που θα σας βοηθήσει να προσεγγίσετε τη διδασκαλία των ΤΠΕ
για τις γυναίκες.
Μελέτη περίπτωσης
Σε ένα εκπαιδευτή πληροφορικής έχει ανατεθεί να εκπαιδεύσει μια ομάδα μεσηλίκων
άνεργων γυναικών στις ΤΠΕ. Ο εκπαιδευτής είναι τριάντα ετών, και αυτός είναι ειδικός για
τον τομέα του. Εκτός από την εργασία του στο πλαίσιο του προγραμματισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών (σε συνεργασία με μεγάλες εταιρίες) διδάσκει την τεχνολογία
των πληροφοριών σε νέους άνδρες, σε κέντρα κατάρτισης. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά
που θα διδάξει γυναίκες, και κυρίως γυναίκες μέσης ηλικίας, που δεν έχουν (ή έχουν λίγο)
προηγούμενη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη να προσαρμοστεί ο
συνήθης τρόπος διδασκαλίας στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ερωτήσεις και προτάσεις για τους εκπαιδευτές
Οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να διερευνήσετε τις ιδέες και τις
προσδοκίες σας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθετε είναι να γνωρίζετε τις δικές σας
προκαταλήψεις και στερεότυπα για τη σχέση των γυναικών με την τεχνολογία
•

Ποιες πιστεύετε ότι μπορεί να είναι οι προσδοκίες αυτής της κατηγορίας των
γυναικών (επιλογή ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα)
1. Ν μάθουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα Η / Υ
2. Να γίνουν ειδικοί στους Η/Υ
3. Να πάρουν μια ιδέα για το πώς να χρησιμοποιείτε ένας Η / Υ
4. Να είναι σε θέση να θέτουν ερωτήσεις σχετικά με τον Η / Υ
5. Δεν έχουν μεγάλες προσδοκίες







Είναι απαραίτητο να ξέρετε τι περιμένουν οι γυναίκες από τη διδασκαλία σας και ποιες είναι
οι προσδοκίες σας από αυτές.
•

Ποια φαντάζεστε ότι είναι τα εμπόδια που οι γυναίκες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν
σχετικά με το περιεχόμενο της διδασκαλία σας; (επιλογή ενός ή περισσότερων από
τα ακόλουθα),
1.
2.
3.
4.

Πρόκειται για αρχάριες και δεν είναι εξοικειωμένες με την τεχνολογία

Δεν έχουν καμία δυνατότητα να αντιληφθούν συναφή θέματα με την τεχνολογία 
Σκέφτονται αργά, όταν πρόκειται για την τεχνολογία

Είναι το ίδιο ικανές με τους άντρες (αυτό μπορεί να αληθεύει, αλλά οι γυναίκες,
από την παιδική ηλικία, έχουν λάβει διάφορα μηνύματα σχετικά με το παρόν,
έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχουν τομείς όπου οι άντρες είναι πιο ικανοί από αυτές,
και η τεχνολογία είναι, σε πολλούς πολιτισμούς, μία από αυτές τις περιοχές) 
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Δεν υπάρχουν «καλές» ή «κακές » απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Οι ερωτήσεις
έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να επεκτείνετε την αυτογνωσία σας σχετικά με τις
πολιτισμικά μεταδιδόμενες προκαταλήψεις. Η αυτογνωσία θα σας βοηθήσει στην τάξη.
•

Πώς νομίζετε ότι η πολιτισμική διαπαιδαγώγηση μπορεί να επηρεάσει τη στάση των
μαθητών σας στη διδασκαλία σας; (επιλογή ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα)
1. Δεν θα δείξει πολύ προσοχή στο περιεχόμενο (αν διαλέξετε αυτό μπορεί να
σημαίνει ότι έχουν αποθαρρυνθεί και θα πρέπει να τους ενημερώσει ότι το
περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί για να τους βοηθήσει να αποκτήσουν δεξιότητες που
θα είναι σημαντικές για τη ζωή τους στο μέλλον)

2. Θα είναι προκατειλημμένες εναντίον της τεχνολογίας (αν διαλέξετε αυτό μπορεί
να σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι μεγαλώνουν με την προκατάληψη, ότι οι
προκαταλήψεις είναι πολιτισμικά μεταδιδόμενες. Αυτό γίνεται για να σας βοηθήσει
να διερευνήσετε τον προβληματισμό σας. Έχετε λάβει την ίδια πολιτισμική
διαπαιδαγώγηση. Οι γυναίκες χρειάζονται να εξοικειωθούν με την τεχνολογία. Θα
πρέπει να τις ενθαρρύνουμε. Στην πραγματικότητα, μερικές από αυτές τις
γυναίκες μπορεί να είναι πολύ ταλαντούχες

3. Θα είναι περίεργες και πρόθυμες να μάθουν (αν διαλέξετε αυτό ενδέχεται να
σημαίνει ότι αυτό μπορεί να έχει να κάνει με ατομικές διαφορές και
συμπεριφορές. Μερικές γυναίκες μπορεί να είναι περίεργες, άλλες μπορεί να είναι
απρόθυμες)


Η κοινωνικοποίηση των παιδιών αρχίζει από νωρίς. Τα κορίτσια και τα αγόρια έχουν
διαφορετική μεταχείριση στους περισσότερους πολιτισμούς, σε ορισμένες κοινωνίες
μπορούν να αντιμετωπίζονται καλύτερα από άλλες, μπορούν να λαμβάνουν καλύτερη
τροφή και φροντίδα, και μπορεί να τονωθούν με διαφορετικό τρόπο στο σχολείο. Και τα δύο
φύλα αναμένεται να εκτελέσουν διάφορες εργασίες σε επίπεδο νοικοκυριού. Το σχολείο
διαιωνίζει τα στερεότυπα στο σπίτι και στην κοινωνία. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις
υποθέσεις και τα στερεότυπα στα οποία βασίζεται η ανατροφή σας. Θα πρέπει να μάθετε
να διερευνάτε αυτό που ο άλλος αισθάνεται και έχει ανάγκη. Οι γυναίκες στην τάξη σας
έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Θα πρέπει να τις ενθαρρύνουμε να μιλήσουν για τις
μαθησιακές τους ανάγκες, και να εξετάσουμε με ποιο τρόπο τα στερεότυπα μπορεί να
επηρεάσουν τη προσέγγιση τους προς την τεχνολογία.
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•

Πώς μπορείτε να ερευνήσετε τις μαθησιακές ανάγκες; (Υπάρχουν δύο μέθοδοι, οι
οποίες εξηγούνται παρακάτω)
1. Μικρό ερωτηματολόγιο (Ο εκπαιδευτής θα διανείμει στην τάξη ένα μικρό
ερωτηματολόγιο σχετικά με τις μαθησιακές ανάγκες. Το ερωτηματολόγιο
περιλαμβάνει ερωτήσεις (α) γιατί πρέπει να μάθετε τις ΤΠΕ; (β) ό, τι εσείς
αναμένετε ότι θα σας βοηθήσει η γνώση που θα αποκτήσετε; (δώστε 5 λεπτά
στους μαθητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις)
2. Συζήτηση στην τάξη σχετικά με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

Αυτή η τεχνική θα σας βοηθήσει να πάρετε μια ιδέα για το τι σκέφτονται οι μαθητές σας και
τι αναμένουν και θα βοηθήσει γυναίκες που προέρχονται από εργατική τάξη να είναι πιο
διαδραστικές. Το ερωτηματολόγιο και η συζήτηση θα τους βοηθήσει να αισθάνονται
εμπιστοσύνη για το ενδιαφέρον σας για αυτές, και θα διευκολύνει τη μάθηση.

•

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών σε τρόπους μάθησης που
αφορούν την τεχνολογία;

Η ιδέα ότι τα κορίτσια δεν είναι καλά στα μαθηματικά, την επιστήμη και την τεχνολογία είναι
ένα από τα πιο συνηθισμένα στερεότυπα. Με αυτό τον τρόπο, τα κορίτσια μπορεί να είναι
σύμφωνα με τα αρνητικά στερεότυπα. Μελέτες στις ΗΠΑ έδειξαν ότι ορισμένα κορίτσια
έχουν σκόπιμα λιγότερο καλές επιδόσεις στα μαθηματικά. Αυτό δείχνει ότι η διαφορά στη
μάθηση δεν είναι βιολογικά καθορισμένη, αλλά εισάγεται από τον πολιτισμό. Οι άνθρωποι
τείνουν να πιστεύουν στα στερεότυπα, και με αυτό τον τρόπο τα στερεότυπα έχουν γίνει
κοινωνική αντίληψη γυναίκες μπορεί να χρειαστούν ενδυνάμωση και ενθάρρυνση στην
τάξη. Επίσης, θα πρέπει να αισθάνονται την ελευθερία να κάνουν ερωτήσεις και έτσι η τάξη
μπορεί να γίνει πιο διαδραστική..
•

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μαθησιακών στυλ των ανθρώπων γενικά;
(ναι / όχι)
(σωστή απάντηση είναι ναι)

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ζητήσει από τις γυναίκες το προσωπικό τρόπο που μαθαίνουν
μέσα από ένα μικρό ερωτηματολόγιο (5 λεπτά στην πρώτη κατηγορία):
Αυτό διευκολύνει την εξαγωγή συμπερασμάτων
1. Προτιμώ να πειραματιστώ στον εαυτό μου και στη συνέχεια να ζητήσω οδηγίες
και πληροφορίες
2. Η πρώτη ανάγνωση είναι απαραίτητη, τότε θα χρειαστεί να πειραματιστώ στον
εαυτό μου και να κάνω ερωτήσεις
3. Προτιμώ να σπουδάσω και να εργαστώ μόνη
4. Άλλο
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Στη συνέχεια, θα γίνει μια συζήτηση στην τάξη για το πώς η ομάδα μπορεί και θέλει να
προχωρήσει. Αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία εμπιστοσύνης, και θα διευκολύνει επίσης
την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση.
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3. Μην ξεχάστε

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ακόλουθους στόχους:
α) Στόχοι για τους εκπαιδευτές
•
•
•
•

Να προβληματιστούν σχετικά με τη κατάρτιση για εκπαιδευτές σε ΤΠΕ, με στόχο τα
θέματα των φύλων, τη δύναμη στην παιδαγωγική προσέγγιση των γυναικών, με τις
ΤΠΕ, την εκπαίδευσή τους για τον προσανατολισμό στην αγορά εργασίας
Να προωθήσουν τη συμμετοχή συνεργατών για την ανάπτυξη αυτού του τύπου
εκπαίδευσης
Να επεξεργαστούν τα πορίσματα της έρευνας, τις υπενθυμίσεις, και τις συστάσεις
των μελών των τοπικών δικτύων και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την
κατάρτιση των εκπαιδευτών στις ΤΠΕ.
Να προωθήσουν τη διαφοροποίηση των φύλων σε μια παιδαγωγική προσέγγιση.
Πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα το είδος των πληροφοριών που επεξεργάζονται
καλύτερα οι γυναίκες και τον τρόπο που κατανοούν καλύτερα θέματα σχετικά με τη
τεχνολογίας των υπολογιστών.

β) Στόχοι για τους εκπαιδευόμενους
•
•
•
•

Η ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης για γυναίκες, με σκοπό να τις ενθαρρύνει
να μάθουν τις ΤΠΕ και να βελτιώσουν τις δεξιότητες.
Να επεξεργαστεί τα πορίσματα της έρευνας, τις υπενθυμίσεις, και τις συστάσεις των
μελών των τοπικών δικτύων και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την
δημιουργία του προγράμματος κατάρτισης.
Να προωθήσει τη χρήση των θεμάτων ισότητας των φύλων στην εκμάθηση ΤΠΕ και
τη μεθοδολογία της δια βίου μάθησης για τις μεσήλικες γυναίκες.
Να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στη κατάρτιση τους σε θέματα ΤΠΕ, να
αναπτύξει τη σχέση τους με τους εκπαιδευτές και μεταξύ τους.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
1

2

3

4

5

6

7

8

Commercial Chamber of Trikala (Leader)
1 Venizelou str, 42 100 Trikala Greece
Tel.: +30 243 10 27 493, Fax: +30 243 10 38 945
e-mail: info@trikala-chamber.gr
DIAN Training and Μanagement Activities
M. Voda 89, 104 40 Athens, Greece
Tel.: + 30 210 82 53 933, Fax: + 30 210 82 53 783
e-mail: pmdian@otenet.gr
Drujestvo Znanie -Sofia
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: +359 2 95 22 596, Fax: +359 2 95 22 596
e-mail: projects@znanie-bg.org
Obshtinska Administracia - Simitli
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: + 359 748 72138, Fax: + 359 748 72231
e-mail: simitli@mail.bg
European Association for Vocational and Social Education (EBG)
DE3 – Berlin, Germany.
Tel.: + 4930 88 55 17 39, Fax: + 4930 88 55 14 65
e-mail: h.baykan@ebg.de
Comunità Montana Alto Jonio
ITF6 – Calabria, Italy
Tel.: +39 0981 500 294, Fax: +39 0981 500 234
e-mail: fi nanziario@comunitamontanaaltojonio.it.
Karabaglar Adult Education Centre
TR31 – Izmir, Turkey
Tel.: + 90 232 23 77 655, Fax: + 90 232 23 77 655,
e-mail: gurnusozturk@gmail.com
Hellenic Society for Child Help and Care (HSCHC)
Boukouvala 26 Gizi
11475 Athens -GreeceTel.: + 30 210 64 11 286, Fax: + 30 210 64 11 286
e-mail: halaakari@yahoo.com

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε από τους συνεργάτες της DIAN με τη
συνεργασία των υπόλοιπων εταίρων στα πλαίσια του προγράμματος
«Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων από γυναίκες 50+».

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη
της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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