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Projekt Womend in the Media (WOMED) podporuje ženy podnikatelky v kreativním průmyslu, zejména autor-

ky, režisérky a producentky v televizním a filmovém sektoru. Cílem je poskytnout přehled o situaci žen v tom-

to sektoru, připravit online školící moduly a platformu zdrojových informací na podporu zakládání nových pod-

niků a rozvoje jejich profesních aktivit.  

Naše Školící platforma prošla hodnocením!  
V návaznosti na Průzkum v projektu WOMED partneři vyvinuli sadu on-line školicích materiálů a nástrojů pro vlast-
ní hodnocení určených k tomu, aby pomohly ženám porozumět rozdílům v tomto kulturního sektoru, co vše musí 
znát a umět a jaká pracovní místa tam existují. V našemu digitálním školení si mohou mnohé znalosti doplnit. 

FILM MAKING PROGRAMME is coming soon …..Školící program se dokončuje a oficiálně bude vydán 
v červenci společně s novou platformou pro podporu 

Je pro vás tato forma školení dostatečně atraktivní, že byste ji chtěli  
studovat?  To byla jedna z našich otázek pro hodnotitele našIch školících modulů. 
DĚKUJEME  VŠEM HODNOTITELŮM!  

Hledali jsme hodnocení, jak školení působí a jak snadno je použitelné  - jaká je jeho 
struktura, délka či zaměření materiálu a jestli podle názoru hodnotitelů plní cíle 
programu. Hodnotící otázky je vedly, aby materiál prozkoumali a zjistili, zda podle nich bylo předáno dostatek 
materiálu a informací, které mladým ženám umožní porozumět mediálnímu prostředí s cílem usnadnit jim 
rozhodování o vstupu do tohoto odvětví a zda je školící materiál dostatečný a „vhodný pro daný účel“. 

Proces hodnocení jsme ukončili v dubnu. Prošli jsme zaslané odpovědi a celkově se jeví velmi kladné. V pilotním 
testu jsme zaznamenali 117 registrací, z nichž 58 se přihlásilo a absolvovalo kurz a 18 hodnotitelů dokončilo 
vyhodnocení školícího programu a zaslalo zpětnou vazbu projektovému týmu. Dobrá práce! 

A co dál?  Vývoj on-line platformy pro podporu  
Partneři rozvíjejí platformu pro poskytování online podpory a intervence, protože jde o důležitý článek v horizon-
tu všech projektových aktivit sloužící ke zlepšení  vývoje a pokroku žen začínající v kreativním průmyslu a také pro 
jejich začlenění do tohoto sektoru. Platforma bude zahrnovat sekci s přístupem ke stávajícím vzdělávacím 
programům určeným na pomoc a podporu žen. Platforma rovněž poskytne účastníkům možnost vytvořit 
soukromé nebo veřejné skupiny a otevřít diskuse, sdílet soubory, videa, tipy... Kromě hostování vzdělávacích 
modulů platforma také poskytne větší povědomí o filmařském řemesle s cílem zlepšit možnosti žen při hledání 
podpory. Platforma bude propojena se systémem odborné pomoci ze strany specialistů, „dobrovolných mentorů“ 
pro ženy, které chtějí v tomto sektoru začít nebo se dále rozvíjet. 

Opět oslovíme  naše hodnotitelky, 100 žen z „pilotního testování“, pro „Pilotní fázi experimentu“. Budou se podí-
let na vyhodnocení návrhu uživatelského prostředí platformy a jejího praktického využití.  

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

