PREDIL

Problem wykluczenia cyfrowego
kobiet

To część europejskiego programu
Comenius
Wielostronne projekty które mają na celu rozwijać,
omawiać, testować, promować, adaptować nowe

Technologie informacyjne
powinny stanowić narzędzie
z r ównan ia
m o ż li wo ś ci
kariery kobiet w naukowo technicznych zawodach.

metodyki nauczania i strategie pedagogiczne do
wykorzystania w klasie oraz tworzyć materiały
dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli.
Projekt współfinanowany przez:

Kobiety i dziewczęta mają
prawo do równego dostępu
do edukacji naukowej i
technicznej.
Projekt PREDIL promuje
ed uka cje
nau ko w ą
i
techniczną wśród kobiet i
dziewcząt i zachęca je do
o d n o s z e n ia
s u kc e s ó w
zawodowych w wysoko
wyspecjalizowanych
zawodach.

Kontakt

Odwiedź naszą stronę internetową:
http://predil.iacm.forth.gr
dr. Maciej Piotrowski
Koordynator
e-mail: mpiotrowski@wsiz.rzeszow.pl
Czas trwania projektu: luty 2009 - listopad 2010
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pozwolą na owocną wymianę myśli między
naukowcami i praktykami z całej Europy.

Rozwiązać problem: W jaki sposób prowadzić
proces nauczania, żeby skierować kobiety ku
karierze zawodowej w dziedzinach STEM.
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