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1. Εισαγωγή
Το πρόγραμμα WTE (Γυναίκες Επιχειρηματίες της Τεχνολογίας), έχει ως στόχο να
καθοδηγήσει το γυναικείο δυναμικό στην τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα,
σε οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες με την ανάπτυξη ενός ευέλικτου, προσαρμοσμένου,
και καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος ειδικά σχεδιασμένο για να
καλύψει τις ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών (παλαιών και νέων), που
δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα WTE θα εντοπίσει τις τεχνολογικές δεξιότητες που
απαιτούνται από τις γυναίκες επιχειρηματίες, και θα συμβάλει με την κατάλληλη
εκπαίδευση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας προσαρμοζόμενο έτσι
ώστε να καλύψει τις ανάγκες και τις δυνατότητες των γυναικών. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα δεσμεύεται εξ αρχής ότι θα διευκολύνει εκεί όπου δεν υπάρχει
τεχνολογία εκ των προτέρων ή η αιτούμενη επιχειρηματική γνώση για τη
συμμετοχή στην κατάρτιση.
Η εταίροι του έργου WTE αναγνωρίζουν ότι αν και οι τεχνολογικές και
επιχειρηματικές δυνατότητες των γυναικών είναι πηγές λανθάνουσας
οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, εν τούτοις
υπάρχει έλλειψη στοχευόμενων και συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών,
ειδικά σχεδιασμένων για τις γυναίκες των χωρών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η
κύρια δραστηριότητα του WTE θα είναι να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη
ενός προγράμματος σπουδών για την αντιμετώπιση του χαμηλού επιπέδου
των γυναικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολούνται με την
επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία.
Επιπλέον, οι Εταίροι έχουν αναπτύξει ένα διαδικτυακό ψηφιακό χάρτη για τις
γυναίκες με σκοπό την στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους και
την συνεχή συμμετοχή τους στη δια βίου μάθηση, τονίζοντας τις επιχειρηματικές
και τεχνολογικές δυνατότητες της σύγχρονης οικονομίας για τις ωφελούμενες.

1.1. Γενικό πλαίσιο της WTE παιδαγωγικής στρατηγικής
Η παιδαγωγική στρατηγική αναπτύχθηκε βάση τα αποτελέσματα ερευνών που
διεξήχθησαν στις εξής 8 Ευρωπαϊκές χώρες: Ιρλανδία, Αυστρία, Λετονία, Ισπανία,
Ελλάδα, Μάλτα, Φιλανδία και Λιθουανία. Σε αυτές τις χώρες, τοπικοί παράγοντες
όπως ειδικοί στην ανάπτυξη διδακτέας ύλης, σύμβουλοι επιχειρήσεων, έμπειρες
γυναίκες επιχειρηματίες και πάροχοι υπηρεσιών στην τεχνολογική και την
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επιχειρηματική εκπαίδευση εξέφρασαν τις απόψεις και τις ιδέες τους σχετικά με
τις παιδαγωγικές απαιτήσεις του WTE εκπαιδευτικού προγράμματος.
Η έρευνα έδειξε την καταλληλότερη μεθοδολογία, τα εργαλεία, τα κίνητρα και
τους profile των συμμετεχόντων, που απαιτούνται ώστε να γίνει ένα πιλοτικό
πρόγραμμα κατάρτισης προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες
κατάρτισης των γυναικών επιχειρηματιών.

1.2 Συμμετέχοντες Εκπαιδευτές και Εκπαιδευόμενοι
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατάλληλη συμμετοχή τόσο για τους εκπαιδευτές
όσο και για τους εκπαιδευόμενους, τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδειξαν,
ότι η διενέργεια μιας σαφούς, στοχευμένης και αποτελεσματικής διαφημιστικής
εκστρατείας θα αυξήσει το ενδιαφέρον για την WTE εκπαιδευτική εμπειρία.
Ειδικότερα, στο έργο θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό:
◆

Αποτελεσματικοί τρόποι διάδοσης, χρησιμοποιώντας φυλλάδια, αφίσες,
πρότυπες παρουσιάσεις .

◆

Επαφές με παράγοντες που εμπλέκονται σε θέματα γυναικείας τεχνολογίας
και επιχειρηματικότητας.

◆

Προσωπικές συζητήσεις, προκειμένου να κινητοποιήσουν τους πιθανούς
συμμετέχοντες.

◆

Συμμετοχή σε προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις.

◆

Στοχευμένες προσκλήσεις και συνεντεύξεις

2. Στόχοι της Παιδαγωγικής Στρατηγικής
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και οι συνεχείς αλλαγές στο παγκόσμιο επιχειρηματικό
τοπίο αυξάνουν την πίεση στους φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης (VET),
ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών
τομέων. Οι ευκαιρίες διδασκαλίας και μάθησης επεκτείνονται συνεχώς με την
τεχνολογία Web 2.0 και τις προσδοκίες των μαθητών για τις εκπαιδευτικές
υπηρεσίες να προσαρμόζονται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτές
ακριβώς τις ανάγκες ενώ οι προτιμήσεις τους αυξάνονται επίσης. Κατάλληλες
παιδαγωγικές στρατηγικές που αναγνωρίζουν τις απαιτήσεις των μαθητών και
τις δυνατότητες των VET να ανταποκριθού,ν είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα.
Νέα περιβάλλοντα μάθησης παρουσιάζουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις
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που αν μη τι άλλο είναι οι ανάγκες για νέους μηχανισμούς υποστήριξης των
εκπαιδευόμενων ώστε να είναι προσαρμοσμένα στις παιδαγωγικές πρακτικές.
Η WTE Παιδαγωγική στρατηγική ορίζει με σαφήνεια:
◆

Τους ρόλους και τις ευθύνες εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου

◆

Την υποστήριξη που απαιτείται.

◆

Τις κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή και τη διαχείριση αυτών
των νέων εκπαιδευτικών μεθόδων

3. Ρόλοι και ευθύνες Εκπαιδευτών και
Εκπαιδευόμενων
Ο καθορισμός των βασικών ρόλων και ευθυνών των εκπαιδευτών και των
εκπαιδευόμενων επέτρεψαν στους εταίρους του σχεδίου να αναπτύξουν αυτό
το πρόγραμμα σπουδών εστιάζοντας στον τρόπο εκμάθησης και διδασκαλίας
των ομάδων στόχου, δηλαδή στο δυναμικό των γυναικών επιχειρηματιών και
των επαγγελματιών της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αυτό ήταν ένα στοιχείο
για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών και εξασφάλισε το μέγιστο
ενδιαφέρον της διαδικασίας διά βίου μάθησης και για τους εκπαιδευτές και για
τους εκπαιδευόμενους.

3.1 Οι κύριες απαιτούμενες δεξιότητες των εκπαιδευτών
◆

Εμπειρία στην διδασκαλία ενηλίκων: Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να διαθέτουν
εμπειρία στην εκπαίδευση ή διδασκαλία ενηλίκων και να μπορούν να
διευκολύνουν τους εκπαιδευόμενους ενηλίκους, χρησιμοποιώντας
μεθόδους διδασκαλίας που αυξάνουν την ενεργό συμμετοχή των ενήλικων
εκπαιδευόμενων, σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες εκμάθησης τους.

◆

Ικανότητα να εμψυχώνουν τους ενήλικους Εκπαιδευόμενους: Ο ρόλος των
εκπαιδευτών δεν είναι μόνο να παρέχουν τεχνικές γνώσεις, αλλά και να
δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που θα βοηθάει να πραγματοποιηθούν
συζητήσεις και να γίνει ανταλλαγή εμπειριών. Ενθαρρύνοντας τους
ενήλικες εκπαιδευόμενους μ’αυτό τον τρόπο μπορούν να συμβάλλουν να
δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα που οι γυναίκες θα νιώθουν σεβασμό και
ότι μπορούν να μοιραστούν τις απόψεις τους και να αλληλεπιδράσουν με
τις υπόλοιπες.
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◆

Επικοινωνία: Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν την ικανότητα να μπορούν να
συνεργαστούν με ενήλικες εκπαιδευόμενους, να μπορούν να επικοινωνούν
προσωπικά, διαδικτυακά και να διευκολύνουν την επικοινωνία σε ομάδες.
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να αναπτύξουν
ιδέες και να τις μοιραστούν μεταξύ τους, να υιοθετήσουν στάσεις και
συμπεριφορές οι οποίες θα καθορίσουν διαφορετικές αξίες και προοπτικές.

◆

Εμπειρία στον έναν ή και στους δύο τομείς της τεχνολογίας και της
επιχειρηματικότητας: Οι εκπαιδευτές απαιτείται να έχουν πρακτική γνώση
του εκπαιδευτικού υλικού κατά την παράδοση και την ικανότητα να
συσχετίσουν την κάθε ενότητα με το στόχο και το περιεχόμενο του κύκλου
μαθημάτων.

◆

Δουλεύοντας με περιεκτικό τρόπο: Μαθαίνοντας τις δυσκολίες,
τους τρόπους, τους γλωσσικούς ιδιωματισμούς όπως επίσης και η
αυτοσυγκέντρωση είναι σημαντικοί παράγοντες για όλα τα μέλη.
Ο εκπαιδευτής πρέπει να αντιλαμβάνεται αν οι εκπαιδευόμενοι
καταλαβαίνουν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται. Υπάρχουν ακόμη
ιστορικές προκαταλήψεις για ορισμένες κοινωνικές ομάδες. Οι εκπαιδευτές
πρέπει να έχουν επίγνωση αυτών των ανισορροπιών. Είναι σημαντικό
ωστόσο , όχι μόνο να αντισταθμιστούν οι ανισορροπίες αλλά προπαντός
να μη δημιουργήσουν αντίστροφες κοινωνικές διακρίσεις. Η κοινωνική
κλιμάκωση οδήγησε πολλούς από εμάς να προσδοκούμε διαφορετική
συμπεριφορά από τις γυναίκες και τους άντρες. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει
να ελέγχει την στάση του και να παρακολουθεί τι συμβαίνει στην ομάδα
σχετικά με τα πρότυπα και τις νοοτροπίες στα θέματα ισότητας φύλων.
Αυτό διασφαλίζει ότι η Κατάρτιση θα παρέχεται, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις
ιδιατερότητες και διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.

◆

Ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου: Η γενική ιδέα της ευαισθητοποίησης
στα θέματα φύλου έχει αναπτυχθεί ως ένας τρόπος για να μειωθούν τα
εμπόδια της προσωπικής και οικονομικής ανάπτυξης που δημιουργούνται
απ΄το σεξισμό. Η ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου βοηθάει να
δημιουργηθεί σεβασμός για το άτομο ανεξάρτητα από το φύλο.

Καθ’όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και θα γίνουν
συζητήσεις, σύμφωνα με τους ακόλουθους τρόπους:
1)

Θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους και
να ξεπεράσουν τα αρχικά διαπροσωπικά επικοινωνιακά εμπόδια.

2)

Θα ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να εξετάσουν τις προσωπικές τους
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πεποιθήσεις σχετικά με τον καταμερισμό της εργασίας ανάμεσα στους
άνδρες και τις γυναίκες και την ισότητα στην πρόσβαση στην αγορά
εργασίας.
3)

Θα βοηθηθούν οι συμμετέχοντες να ξεκαθαρίσουν τις προσωπικές τους
πεποιθήσεις σχετικά με το ρόλο των γυναικών και των ανδρών

4)

Οι συμμετέχοντες θα εφοδιαστούν με κατάλληλα σύγχρονα κοινωνικά
παραδείγματα.

5)

Θα αναλυθούν στοιχεία κειμένων με γνώση και κατανόηση στα θέματα
φύλου.

6)

Οι συμμετέχοντες θα βοηθηθούν να συνειδητοποιήσουν περισσότερο την
ύπαρξη στερεοτύπων και να μπορέσουν να τα αναλύσουν.

7)

Οι συμμετέχοντες θα γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι στην αλλαγή των
γυναικείων ρόλων σε σχέση και με τις άλλες αλλαγές που γίνονται στον
κόσμο.

Οι παραπάνω μέθοδοι ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου θα βοηθήσουν σε
μεγάλο βαθμό τη συσχέτιση των στοιχείων των σκέψεων και την εξατομίκευση
των προσωπικών μαθησιακών εμπειριών.
Ένα περιεκτικό εγχειρίδιο εκπαίδευσης σχετικά με την ευαισθητοποίηση σε
θέματα φύλου για τους εκπαιδευτές είναι διαθέσιμο διαδικτυακά από την UNESCO
στο δικτυακό χώρο: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001376/137604eo.
pdf.

3.2 Οι κύριες απαιτούμενες ικανότητες των εκπαιδευόμενων
Καθώς ο κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι να ενθαρρύνει
τις γυναίκες να γίνουν επιχειρηματίες και να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση,
η εκπαίδευση που θα λάβουν οι εκπαιδευόμενοι του WTE στο αρχικό στάδιο, θα
τους προφέρει αποδεδειγμένα ισχυρές βάσεις.
Στοιχεία της εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν δείξει ότι τα ποσοστά εγκατάλειψης
της εκπαίδευσης μπορούν να ελαχιστοποιηθούν όταν οι συμμετέχοντες έχουν
ένα καλό επίπεδο μόρφωσης, ειδικά στους τομείς της επιχειρηματικότητας και
της τεχνολογίας.
Οι εταίροι του WTE έχουν «ειδικό στόχο τις γυναίκες αγροτικών περιοχών.
Δηλαδή περιοχές όπου οι ικανότητες που χρειάζονται για την παραδοσιακή
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εργασία-εντατική παραγωγή ή την αγροτική εργασία έχουν δώσει σταδιακά
τη θέση τους στις νέες απαιτήσεις για πολυσχιδείς δραστηριότητες και κυρίως
γνωστικές ικανότητες στη χρήση διαδικτυακής εργασίας, ώστε να παρέχονται
δυνατότητες για αυτοαπασχόληση & ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών». Αυτό
το target group (ομάδα στόχου), δεν περιορίζει με κανένα τρόπο τη συμμετοχή
των γυναικών ανάλογα με το μορφωτικό τους επίπεδο. Έτσι το πρόγραμμα δεν
θα έχει υψηλές προαπαιτήσεις από τις ωφελούμενες και με τον τρόπο αυτό δεν θα
υπάρξουν αποκλεισμοί στις συμμετοχές. Οι πληροφορίες αυτές θα μεταδοθούν
με την μέγιστη δυνατή σαφήνεια στην ομάδα – στόχο.
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι βασικές ικανότητες στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές των συμμετεχόντων του προγράμματος εκπαίδευσης WTE καθώς
και η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η ικανότητα χρήσης εικονικών στοιχείων είναι
ουσιώδης κατά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων.
Τελικά, τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας του WTE, που διεξήχθησαν
από 8 Ευρωπαϊκές χώρες έδειξαν ότι δεν χρειάζονται να προϋπάρχουν υψηλές
γνώσεις και δεξιότητες της ομάδας στόχου. Αρκεί η βασική γνώση χρήσης
ηλεκτρονικού υπολογιστή και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

4. Μεθοδολογία και άλλα παιδαγωγικά
στοιχεία
Η ανάλυση που διενεργήθηκε από τους Εταίρους στα καίρια σημεία έδειξε την
αναγκαιότητα να μελετηθούν τα ακόλουθα βασικά σημεία

4.1 Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες
του target group
Ήταν σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των γυναικών, τις προτεραιότητες
και τις προσδοκίες τους στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εκτέλεση και την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αυτό διασφάλισε ότι οι ανάγκες
του target group ήταν σε προτεραιότητα κατά το σχεδιασμό της διδακτέας ύλης,
την ανάπτυξη της και κατά τη διαδικασία της παράδοσης της.
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4.2Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευέλικτο για τους
εκπαιδευόμενους:
Παρά τις ουσιαστικές αλλαγές στην στάση απέναντι στο ρόλο των γυναικών
έξω από το σπίτι και την ανοδική τάση του αριθμού των γυναικών που
δραστηριοποιούνται και λαμβάνουν μέρος στην αγορά εργασίας, έρευνες
επιβεβαιώνουν ότι οι γυναίκες (ειδικά όσες έχουν παιδιά) παραμένουν ακόμα
πρωταρχικά νοικοκυρές, χωρίς συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες. Αυτό
είναι επιμέρους συνυφασμένο με την πρόσβαση τους στην εκπαίδευση και
την κατάρτιση, όπου οικογενειακές δεσμεύσεις συνεχίζουν να συγκρούονται
με τις ευκαιρίες για συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι
παραδόσεις των μαθημάτων θα γίνονται μέσα από μια ευέλικτα προσβάσιμη
διαδικτυακή πλατφόρμα διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα της την ώρα που
βολεύει τόσο τις εργαζόμενες όσο και τις νοικοκυρές. Το WTE παρέχει ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ευέλικτο περιεχόμενο, διάρκεια, προσβασιμότητα
και κυρίως ευελιξία στην πρόσβαση.

4.3 Ένα εύκολα προσβάσιμο και φιλικό μαθησιακό περιβάλλον
Μέσα από το έργο δημιουργήθηκε μία διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης,
για να υποστηρίξει την απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων μέσα από μια
εύχρηστη ιστοσελίδα, με τρόπο ώστε να δημιουργούνται κίνητρα αύξησης
των συμμετεχόντων και τελικά να αυξηθεί η προσβασιμότητα με διάφορους
μαθησιακούς τρόπους. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα παρέχει στους
συμμετέχοντες μια καθαρή και συνοπτική δομή των μαθημάτων με σαφώς
ορισμένες διαδικασίες. Κάθε ενότητα έχει προκαθορισμένη δομή με εναλλαγή
θεωρίας και χρήση οπτικοακουστικών μεθόδων. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν
τα εξής εργαλεία διαδικτυακής εκμάθησης:
◆

Μαθήματα με διαδραστικό υλικό, όπως online tests, online ασκήσεις,
μελέτη περιπτώσεων, κουίζ, βιβλιογραφία, λεξικά και άλλοι χρήσιμοι
σύνδεσμοι

◆

Εργαλεία επικοινωνίας, όπως δημόσια φόρουμ συζητήσεων, ιδιωτική
συνομιλία και δυνατότητα VOIP .

◆

RSS feeds (Ομάδα εκπαιδευτών σε επικοινωνίς με την ομάδα στόχου)

◆

Ειδησεογραφία (Τελευταία νέα)

◆

Video-αναφορές από γυναίκες επιχειρηματίες
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4.4 Σχετικά και πρακτικά στοιχεία της εκπαίδευσης
Οι Εταίροι συμφωνούν ότι είναι πολύ σημαντικό οι πτυχές της εκπαίδευσης
που αναπτύσσονται να είναι σχετικές και πρακτικά εφαρμόσιμες σε
γυναίκες επιχειρηματίες. Οι εκπαιδευόμενες μπορεί να έχουν διαφορετικές
μαθησιακές προτιμήσεις και είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι
θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες με τον καλύτερο μαθησιακό τρόπο
(VARK Μαθησιακές Προτιμήσεις: Οπτικές, Ακουστικές, αναγνωστικές και
κιναισθητικές ). Επιπρόσθετες αναφορές και χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικά με την
επιχειρηματικότητα και τον τεχνολογικό τομέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ώστε να ενθαρρύνουν τις γυναίκες για περεταίρω ολοκλήρωση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων του έργου.

4.5 Κατάλληλη γλώσσα
Οι τομείς της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας είναι γνωστοί για τη
χρήση μιας ιδιαίτερα κουραστικής γλώσσας. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό,
τα μαθήματα του WTE ενθαρρύνουν τη χρήση γλώσσας απλής χωρίς «βαριά»
ορολογία, όπου είναι εφικτό. Όπου απαιτείται ειδική γλώσσα, θα υπάρχει
διαθέσιμο ένα λεξικό όρων. Τα περιεχόμενα μπορούν να παραδοθούν σε ένα
καθαρό και περιεκτικό εγχειρίδιο, με επιπλέον διαθέσιμες αναφορές για να
βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους εάν και όπου είναι απαραίτητο.

4.6 Συνεχής επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους
Οι εκπαιδευτές απαιτείται να είναι διαθέσιμοι και προσβάσιμοι από την ομάδα
– στόχο, καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων του WTE. Αυτή η δέσμευση θα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθήσει και να παρακινήσει τους
εκπαιδευόμενους καθώς και να τους βοηθήσει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
με τα μαθήματα.

4.7 Εισαγωγικό πρόγραμμα εκπαιδευτών
WTE έχει αναπτύξει ένα ειδικά σχεδιασμένο εισαγωγικό πρόγραμμα για
τους διδάσκοντες – εκπαιδευτές, σκιαγραφώντας τις απαιτούμενες γνώσεις
και ικανότητες για τη διευκόλυνση της παράδοσης των μαθημάτων. Με την
ολοκλήρωση του εισαγωγικού προγράμματος, οι εκπαιδευτές και οι διδάσκαλοι
θα είναι σε θέση:
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◆

Να κατανοούν την ιδέα του έργου WTE και τους στόχους του.

◆

Να προσδιορίσουν
προγράμματος WTE.

◆

Να κατανοούν πως μπορούν να δομηθούν και να παρουσιαστούν τα
μαθήματα του WTE.

◆

Να εκτιμήσουν τις ικανότητες που απαιτούνται απ’ τους διδασκάλους/
εκπαιδευτές για την παράδοση των επιμέρους μαθημάτων του WTE.

◆

Να κατανοούν τι αποτελέσματα μπορούν οι συμμετέχοντες να επιτύχουν
μέσα από τα μαθήματα του WTE.

◆

Να αξιολογήσουν το WTE εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

τις

βασικές

συνιστώσες

του

εκπαιδευτικού

4.8 Διάρκεια του προγράμματος
Όσον αφορά την κατάλληλη χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος
WTE, τα αποτελέσματα των ερευνών μας, έδειξαν ότι ποικίλουν ανάλογα με
τις ανάγκες της ομάδας στόχου και τις εθνικές ή τοπικές ανάγκες κατάρτισης.
Έχοντας λάβει υπόψη όλα αυτά, και βασιζόμενοι σε μια προτεινόμενη υβριδική
δομή διδακτέας ύλης, εκτιμάται ότι ο πιο κατάλληλος χρόνος για την εκπαίδευση
είναι μεταξύ 20 – 60 ώρες και εξαρτάται από τον αριθμό των επιλεγμένων
ενοτήτων και από το πόση ώρα δαπανάται για την κάθε μία.
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5. Συμπεράσματα
Στις χώρες του WTE (Ιρλανδία, Αυστρία, Λετονία, Ισπανία, Ελλάδα, Μάλτα, Φιλανδία
και Λιθουανία) δεν υπάρχει προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται
ειδικά στις γυναίκες, ενσωματώνοντας την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία.
Για την αντιμετώπιση αυτής της εκπαιδευτικής έλλειψης και για να επιτύχουμε
τους σκοπούς του WTE, διενεργήθηκαν τοπικές αναλύσεις στις χώρες του WTE
που μελέτησαν το υπάρχον εκπαιδευτικό τοπίο στην επιχειρηματικότητα και την
τεχνολογία. Αυτές οι έρευνες εντόπισαν τα εκπαιδευτικά κενά και τις απαιτήσεις
των ωφελουμένων. Προσοχή δόθηκε ειδικά στις αιτίες των χαμηλών επιπέδων
των συμμετεχόντων γυναικών σε επιμορφωτικά θέματα, που σχετίζονται με τα
πεδία της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας. Αυτά κυρίως σχετίζονται
με τα παραδοσιακά κοινωνικά στερεότυπα, την κατάσταση του κοινωνικού
συστήματος, την έλλειψη ελεύθερου χρόνου και αυτοπεποίθησης.
Το WTE θα αντιμετωπίσει τα εμπόδια των συμμετεχόντων γυναικών και στους
2 τομείς, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω της
ανάπτυξης στοχευμένης και ειδικής διδακτέας ύλης που θέτει τις ανάγκες και
τις δυνατότητες των γυναικών στο κέντρο του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και
της διαδικασίας της παράδοσης της εκπαίδευσης. Το δυναμικό των γυναικών
επιχειρηματιών της τεχνολογίας αποτελεί το επίκεντρο αυτού του έργου
όπως είναι η ανάπτυξη κατάλληλων μαθησιακών εργαλείων, διαδικτυακής
πλατφόρμας και εφαρμογή της παιδαγωγικής στρατηγικής. Συνδυαζόμενα τα
στοιχεία αυτά θα δώσουν πραγματικές αξίες στις γυναίκες επιχειρηματίες.
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