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Να καθορίσουμε μια εκπαιδευτική μέθοδο για την ενδυνάμωση
των γυναικών της υπαίθρου μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΤΠΕ για την επιχειρηματικότητα.
Να προσδιορίσουμε τους διάφορους φορείς της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και να τους παρέχουμε μια σαφή παιδαγωγική
προσέγγιση.
Να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο παρέμβασης για την κατάρτιση
όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμμετέχουν και
συνεργάζονται.
Να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει
και διασφαλίζει τη διαδικασία κατάρτισης.

Η πρόκληση της οικοδόμησης ενός κοινωνικού μοντέλου βασισμένου
στην ισότητα των φύλων θα πρέπει να συνοδεύεται από στοχευμένες
προσπάθειες για την αύξηση της πρόσβασης των γυναικών στις
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) και της
χρήσης τους, προκειμένου να εκδημοκρατιστούν η πληροφόρηση, η
επικοινωνία και η συμμετοχή των γυναικών στην παραγωγή γνώσης.

Ο κύριος στόχος του έργου BRIDGING THE GAP είναι η ανάπτυξη
νέων ψηφιακών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τις
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές. Το έργο αυτό θέλει να αυξήσει την
επιχειρηματικότητα, την απασχολησιμότητά τους και τις ευκαιρίες
απασχόλησης, καταπολεμώντας παράλληλα το ψηφιακό χάσμα
μεταξύ των δύο φύλων.

Βασιζόμενοι σε αυτόν τον κύριο στόχο, θέλουμε:

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BRIDGING THE GAP;



ΤΙ ΥΠAΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦOΡΜΑ;

Η πλατφόρμα Bridging the Gap απευθύνεται σε γυναίκες
επιχειρηματίες της υπαίθρου και ιδιαίτερα σε γυναίκες από
αγροτικές περιοχές που δέχονται τον δύσκολο ρόλο για να
ανταποκριθούν στις προσωπικές τους ανάγκες και να γίνουν
οικονομικά αυτάρκεις.
Το έργο και οι εταίροι του έχουν αναπτύξει ένα MOOC που θα
επιτρέψει την επιμόρφωση των γυναικών της υπαίθρου στις ΤΠΕ
μέσω 6 διαφορετικών μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Όλες οι ενότητες είναι διαθέσιμες στις διάφορες γλώσσες των
εταίρων του έργου: Αγγλικά, Ρουμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά
και Ελληνικά.

Στο τέλος κάθε ενότητας, θα μπορείτε να αξιολογήσετε τις γνώσεις
που αποκτήσατε ενώ μελετούσατε τις πληροφορίες με κάποια κουίζ
και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετο υλικό.

Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία των ΤΠΕ για την

επιχειρηματικότητα

διαδικτυακές πληροφορίες και πώς να τις

διαχειρίζεστε 

Διαχείριση και διαμοιρασμός περιεχομένου

Μάρκετινγκ και πωλήσεις, εμπειρία πελατών

Επικοινωνία 4.0

Διαδικτυακή συνεργασία

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Η πρώτη ενότητα, Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία των ΤΠΕ για
την επιχειρηματικότητα, είναι αφιερωμένη στα εξαρτήματα του
υπολογιστή, το λογισμικό, τη συνδεσιμότητα, την επίλυση
προβλημάτων και τα εργαλεία γραφείου.
Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη στις Διαδικτυακές
πληροφορίες και στον τρόπο διαχείρισής τους, μιλώντας για
προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, ιστότοπους, μηχανές
αναζήτησης, εγκυκλοπαίδειες και λεξικά στο διαδίκτυο.
Η τρίτη ενότητα αφορά τη Διαχείριση και τον διαμοιρασμό της
δημιουργίας περιεχομένου και είναι αφιερωμένη στην οπτική
ταυτότητα, τον γραφιστικό σχεδιασμό, τα κινούμενα σχέδια και
τα βίντεο, καθώς και στα εργαλεία για ενημερωτικά δελτία, το
streaming και το podcasting.
Η τέταρτη ενότητα θα περιλαμβάνει το Μάρκετινγκ και τις
Πωλήσεις, την Εμπειρία του Πελάτη με το UX, το διαδικτυακό
μάρκετινγκ και τις έννοιες του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η πέμπτη ενότητα, Επικοινωνία 4.0, θα παρέχει μια
επισκόπηση του ψηφιακού μάρκετινγκ με δίκτυα και εργαλεία
κοινωνικής δικτύωσης και της εσωτερικής επικοινωνίας.
Η τελευταία ενότητα, Διαδικτυακή Συνεργασία, θα δώσει
ορισμένα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
συνεργασία, όπως διαδικτυακοί πίνακες, κοινή χρήση αρχείων,
βιντεοδιασκέψεις και εργαλεία διαχείρισης για την επίτευξη
αποτελεσματικής διαδικτυακής συνεργασίας.

ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ;



Η ηλεκτρονική μάθηση καλύπτει όλες τις μεθόδους κατάρτισης
που επιτρέπουν τη μάθηση με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι
επομένως η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των
επικοινωνιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως τονίζει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία το 2001 όρισε την ηλεκτρονική
μάθηση ως:

"Η χρήση των νέων τεχνολογιών πολυμέσων και του Διαδικτύου
για τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης με τη διευκόλυνση
της πρόσβασης σε πόρους και υπηρεσίες, καθώς και των εξ
αποστάσεως ανταλλαγών και της συνεργασίας".

Η ηλεκτρονική μάθηση χρησιμοποιείται πλέον σε διάφορους
τομείς και σε πολλαπλές μορφές: εκπαιδευτικό λογισμικό για
σχολεία, ψηφιακές σχολές για πανεπιστήμια, εφαρμογές για την
κατάρτιση εργαζομένων σε εταιρείες ή MOOCs (Μαζικά ανοιχτά
διαδικτυακά μαθήματα) για αυτοεκπαίδευση, όπως η πλατφόρμα
μας Bridging the Gap.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ;

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ



Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης είναι εύχρηστες και
πρακτικές. Οι ενότητες που δημιουργούνται στο πλαίσιο της
πλατφόρμας μας Bridging the Gap μπορούν να προσπελαστούν
από οπουδήποτε με τη χρήση υπολογιστή, tablet, smartphone
κ.λπ.

Καθώς αυτό το περιεχόμενο διατίθεται διαδικτυακά, η
πλατφόρμα μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα
της ημέρας και από οπουδήποτε και να σας δώσει τη
δυνατότητα να μαθαίνετε με τον δικό σας ρυθμό ανάλογα με
τη διαθεσιμότητά σας.

Οι ενότητες έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να υπάρχει βήμα
προς βήμα παρακολούθηση των διαφόρων σταδίων.

Μετά από κάθε κεφάλαιο ή στο τέλος κάθε ενότητας, θα βρείτε
ελέγχους γνώσεων και αυτοαξιολογήσεις για να εκτιμήσετε το
επίπεδο κατανόησης των διαφόρων θεμάτων.

Η μέθοδος της ηλεκτρονικής μάθησης είναι ένας
διασκεδαστικός και εκπαιδευτικός τρόπος για την απόκτηση
ψηφιακών δεξιοτήτων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ 
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ;



Οι ενότητες μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας. Αυτό
σημαίνει ότι αν έχετε ήδη βασικές γνώσεις για ένα θέμα που
είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα μας, θα μπορείτε να
παραλείψετε ή να επικυρώσετε γρήγορα μια ενότητα για να
επικεντρωθείτε σε πιο προχωρημένο περιεχόμενο. Εάν είστε
νέοι σε ένα θεματικό πεδίο, θα μπορείτε επίσης να
επικεντρωθείτε στα εισαγωγικά στοιχεία του θέματος.

Όπως προαναφέρθηκε, η ηλεκτρονική μάθηση εκτιμάται επίσης
για την ευελιξία και την προσαρμοστικότητά της. Ενώ η
εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο είναι πάντα
προγραμματισμένη για συγκεκριμένο χρόνο και τόπο, στην
ηλεκτρονική μάθηση μπορείτε να αποφασίσετε πότε και πού θα
παρακολουθήσετε το μάθημα. Η ηλεκτρονική μάθηση σας
επιτρέπει επίσης να τηρείτε μία από τις δοκιμασμένες αρχές της
μάθησης - σύντομες αλλά συχνές συνεδρίες. Αντί να ξοδεύετε
αρκετές ώρες για τη μελέτη ενός και μόνο θέματος στον ίδιο
χώρο εκπαίδευσης, κατανέμετε τη μάθηση σε πολλές συνεδρίες
των 30 έως 60 λεπτών την ημέρα σε μερικές ημέρες ή εβδομάδες.
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η εξουθένωση και βοηθά στην
καλύτερη συγκράτηση των πληροφοριών.

Οι εταίροι του έργου παραμένουν στη διάθεσή σας μέσω μιας
φόρμας επικοινωνίας σε περίπτωση ερωτημάτων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ 
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ;;



Ολοένα και περισσότερες γυναίκες χρησιμοποιούν πλατφόρμες
e-learning ιδίως από την αρχή της πανδημίας του Covid19,
καθώς μπορούν να επιλέξουν τις επιθυμητές δεξιότητες που θα
αποκτήσουν, ταιριάζοντας στο πολυάσχολο πρόγραμμά τους:
επιχειρηματικότητα, επικοινωνία, ψηφιακές δεξιότητες και
δεξιότητες πληροφορικής. Όλο και περισσότερες γυναίκες
χρησιμοποιούν πλατφόρμες e-learning, ειδικά από την αρχή της
πανδημίας του Covid19, καθώς μπορούν να επιλέξουν τις
δεξιότητες που θέλουν να αποκτήσουν και ταιριάζουν στο
πολυάσχολο πρόγραμμά τους: επιχειρηματικότητα, επικοινωνία,
ψηφιακές δεξιότητες. Η μάθηση μπορεί να ενισχύσει την
αυτοπεποίθηση και να δώσει τέλος στο σύνδρομο του
απατεώνα. Πρόκειται για μια πολύ προσωπική διαδικασία που
διαφέρει από άτομο σε άτομο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
οι ενότητές μας είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και είναι πολύ
εύκολα προσβάσιμες, ώστε να μπορούν να τις μελετήσουν όπως
επιθυμούν! Οι ΤΠΕ επιτρέπουν στις γυναίκες να διαδραματίζουν
ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη, υποστήριξη και διάδοση των
δικτύων. Οι δεξιότητες αυτές επιτρέπουν επίσης στις γυναίκες
να έχουν πρόσβαση σε νέες θέσεις εργασίας και επαγγέλματα,
καθώς η συμμετοχή στη διαδικτυακή μάθηση τους δίνει
πρόσβαση σε γνώσεις και πληροφορίες για να ενδυναμωθούν
και να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους ικανότητα. Αυτές οι
τεχνολογίες ΤΠΕ γενικά βοηθούν τις γυναίκες να πάρουν τη θέση
τους στη κοινωνία της πληροφορίας, δημιουργώντας πόρους,
συνεισφέροντας με ιδέες αξιοποιώντας τη δική τους
εφευρετικότητα και δημιουργικότητα.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ;



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ;

Για τους εκπαιδευτές, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης
Bridging the Gap έχει πολλά πλεονεκτήματα.

Πράγματι, η ηλεκτρονική μάθηση καθιστά δυνατή την παροχή
κατάρτισης σε όλους τους εκπαιδευόμενους χωρίς γεωγραφικά
εμπόδια ή οργανωτικά προβλήματα, αρκεί να έχουν πρόσβαση
στην πλατφόρμα που προσφέρει την κατάρτιση. Επιπλέον, η
χρήση ψηφιακών εργαλείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς
μειώνει το κόστος σε σύγκριση με τη δια ζώσης εκπαίδευση, ενώ
ταυτόχρονα μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα χάρη στις
ψηφιακές τεχνολογίες. Πράγματι, ένα μάθημα ηλεκτρονικής
μάθησης μπορεί επίσης να προσαρμοστεί εύκολα από τους
εκπαιδευτές με την προσθήκη εγγράφων ή βίντεο ή με τη
διαγραφή τμημάτων που έχουν καταστεί παρωχημένα. Επιπλέον,
τα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης επιτρέπουν την τήρηση
γραπτού αρχείου και την πρόοδο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
Αυτός ο τύπος MOOC δίνει τη δυνατότητα καλύτερης
διαχείρισης του χρόνου της εκπαίδευσης, καθώς η διάρκεια
δηλώνεται εκ των προτέρων και η αλληλουχία των μαθημάτων
καθορίζεται στην αρχή και ακολουθεί μια λογική σειρά. Αυτό
μπορεί επίσης να σας επιτρέψει να διαιρέσετε την εκπαίδευσή
σας σε μικρότερες συνεδρίες ή ακόμη και να παρέχετε μια
εναλλακτική εκδοχή αυτής της εκπαίδευσης, κάνοντας για
παράδειγμα, ένα μέρος της άσκησης χρησιμοποιώντας το
εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης και το άλλο μέρος παρουσία.



Αυτή η κατάρτιση είναι αφιερωμένη στην ενίσχυση της
απασχολησιμότητάς σας ή στη βοήθειά σας να γίνετε ένας
επιτυχημένος επιχειρηματίας.
Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής
και ψηφιακών δεξιοτήτων που θα σας βοηθήσουν να διευθύνετε
μια επιχείρηση ή να διευρύνετε τις δυνατότητές σας κατά την
αναζήτηση μιας νέας θέσης εργασίας.

Οι δεξιότητες που θα αποκτήσετε από τις διάφορες ενότητές μας
θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την απόδοσή σας στην
καθημερινή σας ζωή και στην εργασία σας. Καθώς αυτή η
εκπαίδευση μπορεί να γίνει με το δικό σας ρυθμό και
ακολουθώντας το δικό σας πρόγραμμα, σας βοηθά να
αναπτύξετε την αυτοπειθαρχία σας για να ακολουθήσετε ένα
πρόγραμμα που θα έχετε ορίσει εσείς οι ίδιοι. Πράγματι, αυτό το
προσωπικό και επαγγελματικό χαρακτηριστικό είναι πολύ
σημαντικό όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια επιχείρηση και να
διαχειριστείτε σωστά τον χρόνο σας ή να είστε οργανωμένοι
στην εργασία σας ως προς τα καθήκοντα σας.
Η κατανόηση και η γνώση του τρόπου χρήσης των σύγχρονων
ψηφιακών δικτύων επικοινωνίας επιτρέπει την ταχύτερη
μετάδοση των πληροφοριών που θέλετε να εκθέσετε στο κοινό
αλλά και εντός του ίδιου του οργανισμού.
Επιπλέον, υπάρχουν σήμερα ελάχιστοι εργοδότες που δεν
απαιτούν γνώσεις πληροφορικής, ακόμη και αν πρόκειται μόνο
για γνώσεις γραφείου για παράδειγμα.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΉΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ!



ΟΔΗΓΟΣ 
ΧΡΗΣΤΗ

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ;



ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ;



ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ;



ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ MOOC



ΠΩΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ;






