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Το  έργο WOMEN IN THE MEDIA υποστηρίζει τις γυναίκες  στην πολιτιστική βιομηχανία, ιδιαίτερα τις γυναίκες  σε-
ναριογράφους, σκηνοθέτες, και παραγωγούς στην βιομηχανία της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Παρου-
σιάζει την γενική εικόνα της κατάστασης  που επικρατεί σε σχέση με την συμμετοχή των γυναικών σε αυτούς τους 
δύο τομείς,  προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα και μια πλατφόρμα με  πληροφορίες για την δημιουργία  και την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας ολοκληρώθηκε! 
Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της Έρευνας δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα με διαδικτυακά μαθήματα σχεδια-
σμένα να βοηθήσουν τις γυναίκες  να κατανοήσουν την πολύπλευρη φύση του πολιτιστικού τομέα, τι θέσεις υπάρ-
χουν  και μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία που δημιουργήσαμε να τις βοηθήσουμε να κάνουν την επιλογή τους. 

FILM MAKING PROGRAMME is coming soon …..The Training Programme is being finalised and will 
be formally launched in July together with the new Support Platform 

Θα σας ενδιέφερε να πραγματοποιήσετε αυτή την online εκπαίδευση; 
Ήταν μια από τις ερωτήσεις που θέσαμε στις αξιολογήτριες. Σας ευχαρι-
στούμε! Θέλαμε να δούμε αν το υλικό που φτιάξαμε ήταν εύκολο στην χρήση– η 
δομή, το μέγεθος και το βάθος του υλικού –σύμφωνα με τις αξιολογήτριες-επιτύχει 
τον στόχο του έργου. Οι ερωτήσεις της αξιολόγησης ζητούσαν να αξιολογηθεί το υλι-
κό όσον αφορά τις πληροφορίες που παρείχε και αν ήταν αρκετές  για να βοηθήσει τις νέες γυναίκες  να κατα-
λάβουν τον χώρο αυτό και να τις βοηθήσει να αποφασίσουν αν θέλουν να μπουν και να εργαστούν στην κινημα-
τογραφική βιομηχανία.Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο. Στο σύνολο τους οι αξιολογήσεις ήταν θετικές. 
Είχαμε 117 εγγραφές για να τεστάρουν την πιλοτική επιμόρφωση, από τις οποίες 58 μπήκαν και παρακολούθη-

Επόμενα Βήματα : H δημιουργία μιας  διαδικτυακής πλατφόρμας 
Οι εταίροι αναπτύσσουν μια πλατφόρμα για να παρέχουν on-line υποστήριξη και παρεμβάσεις, καθώς αποτε-
λούν ζωτικό κρίκο στον ορίζοντα των ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τις γυναίκες στις δημιουργικές βιομηχα-
νίες για να βελτιώσουν την πρόοδό τους και την ένταξή τους σε αυτόν τον υποεκπροσωπούμενο τομέα. Η πλατ-
φόρμα θα περιλαμβάνει ένα τμήμα αφιερωμένο στην πρόσβαση σε υπάρχοντα προγράμματα κατάρτισης που 
έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν και να υποστηρίζουν τις γυναίκες. Η πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα 
στους συμμετέχοντες να σχηματίζουν ιδιωτικές ή δημόσιες ομάδες και να ανοίγουν συζητήσεις όπου θα μπο-
ρούν να μοιράζονται αρχεία, βίντεο και άλλους πόρους. Εκτός από τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών ενοτήτων, 
η Πλατφόρμα θα παρέχει επίσης τομεακή ευαισθητοποίηση για την ενίσχυση της συμπεριφοράς των γυναικών 

που αναζητούν βοήθεια.Η Πλατφόρμα θα συνδεθεί με ένα σύστημα «εφεδρικού» εθελοντικού μέντορα 

«ειδικής υποστήριξης» για γυναίκες που επιθυμούν να εισέλθουν ή / και να προχωρήσουν σε αυτόν τον τομέα. 
Η έξοδος "Experimentation-Pilot phase" θα περιλαμβάνει 100 γυναίκες από χώρες εταίρους "Pilot Testing" της 
πλατφόρμας. Θα «αξιολογήσουν» τη χρηστικότητα και την ευχρηστία της πλατφόρμας.  

https://www.facebook.com/groups/2448429732112433/
https://www.womeninthemedia.cz/clanky/training-program/

