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Projekt Naised meedias (WOMED) toetab naisi loomemajanduses, eriti naiskirjanikke, režissööre ja produtsente 
tele- ja filmisektoris. See annab ülevaate naiste olukorrast nendes kahes sektoris, veebipõhised koolitusmoodulid ja 
ressursiplatvorm uute ettevõtete loomise ja nende kutsetegevuse arendamise toetamiseks. 
 

Meie koolitusplatvormi on hinnatud! 
 
Pärast uuringu WOMED projektipartnerid töötasid välja veebipõhiste koolitusmaterjalide ja enesehindamise 
tööriistade komplekti, mis on spetsiaalselt välja töötatud selleks, et aidata naistel mõista kultuurisektori mitmekesist 
olemust, milliseid oskusi ja töökohti vaja on ning digitaalse koolituse kaudu varustada naist valik neist oskustest.  
 
Kas see koolitusvorm on teile õppimiseks piisavalt atraktiivne? 
See oli üks meie küsimustest meie koolitusprogrammi testijatele. AITÄH! 
  
Otsisime hinnangut materjali kasutusmugavuse kohta - kas materjali struktuur,  
pikkus, sügavus vastavad testijate arvates programmi eesmärkidele. Hindamis 
küsimustes paluti neil materjal üle vaadata, et näha, kas nende arvates on piisavalt materjali ja detaile, et 
noored naised saaksid meediamaastikust aru saada, et aidata neil langetada otsus tööstusse sisenemise kohta 
ning et materjal on piisav ja sobib otstarbeks. 
 
Hindamisprotsess lõppes selle aprilli lõpus. Oleme saadud vastused üle vaadanud ja need on üldiselt väga 
positiivsed. Loendime pilootkatsele 117 registreerumist, millest 58 pääsesid kursusele ja läbisid selle ning 18 
testijat lõpetasid koolitusprogrammi hindamise ja saatsid projekti meeskonnale tagasisidet. Tubli töö!  

 

 Ja mida veel? On-line tugiplatvormi väljatöötamine  
Partnerid töötavad välja platvormi veebipõhise toe ja sekkumiste pakkumiseks, kuna need on loometööstuse 
naistele mõeldud integreeritud teenuste horisontaalis oluliseks lüliks, et suurendada nende arengut ja kaasatust 
sellesse esindamata sektorisse. Platvorm sisaldab sektsiooni, mis on pühendatud juurdepääsule olemasolevatele 
koolitusprogrammidele, mis on mõeldud naiste abistamiseks ja toetamiseks. Platvorm pakub osalejatele võimalust 
moodustada era- või avalikke gruppe ja avada arutelusid, kus nad saavad faile, videoid ja muid ressursse jagada. 
Lisaks koolitusmoodulite majutamisele pakub platvorm ka teadlikkust sektorist, et suurendada naiste abi otsivat 
käitumist. Platvorm on seotud varundusspetsialistide vabatahtlike mentorite süsteemiga naistele, kes soovivad 
selles sektoris osaleda ja / või selles valdkonnas edasi liikuda. „Katsetamise-pilootetapi” väljundis osaleb 100 naist 
partnerriikidest. Platvormi katseprojektid. Nad hindavad platvormi kasutatavust ja kasutajasõbralikkust.  

 
Filmifilmide tegemise programm on varsti tulemas….. Koolitusprogramm on valmimisel ja valmib 
ametlikult käivitatakse juulis koos uue toega. 

   


