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Abstract
This work aims it elects the importance of distance methodology in the education and
training of rural women population. For the achievement of purpose of this work was
held bibliographic research and was investigated characteristic cases of application of
distance methodology in the education of particular team of population. From this
investigation became obvious the important role of distance education in the
emancipation and the upgrade of role of women of countryside, in their access in the
knowledge, in the fighting of unemployment and in the improvement of conditions of
their life. Moreover the bibliographic research showed that so that they are achieved
the objectives of distance programs of education or training of women of countryside,
will be supposed are taken into consideration at the planning and their application
social, educational, technological and economic conditions that prevail in the region
of existence of this women, so that are selected the suitable educational tools and the
suitable educational process.
Πεπίληψη
Η εξγαζία απηή ζηνρεύεη λα αλαδείμεη ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο εμ απνζηάζεσο
κεζνδνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ γπλαηθείνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο εξγαζίαο δηελεξγήζεθε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη
δηεξεπλήζεθαλ ελδεηθηηθέο πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο ηεο εμ απνζηάζεσο κεζνδνινγίαο
ζηελ εθπαίδεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ηνπ πιεζπζκνύ. Από ηε δηεξεύλεζε
απηή έγηλε εκθαλήο ν ζεκαληηθόο ξόινο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηε
ρεηξαθέηεζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ησλ γπλαηθώλ ηεο ππαίζξνπ, ζηελ
πξόζβαζή ηνπο ζηελ γλώζε, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ζηε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθώλ ηεο δσήο ηνπο. Επηπιένλ, ε αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε όηη
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ησλ εμ απνζηάζεσο πξνγξακκάησλ
εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο ησλ γπλαηθώλ ηεο ππαίζξνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε
θαηά ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο νη θνηλσληθέο, εθπαηδεπηηθέο,
ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή δηαβίσζεο ησλ
γπλαηθώλ απηώλ, ώζηε λα επηιεγνύλ ηα θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη ε
θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
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Ειζαγωγή
Η αγξνηηθή αλάπηπμε απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκία πνιιώλ
αλεπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζόκελσλ θξαηώλ. Η αλαγθαηόηεηα γηα βειηίσζε ησλ
αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη γηα αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα
δεκηνπξγεί επηηαθηηθόηεξε ηελ αλάγθε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ
πιεζπζκνύ ηεο ππαίζξνπ. Δεδνκέλνπ όηη ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή ζπκκεηέρεη θαηά
κεγάιν πνζνζηό ν γπλαηθείνο αγξνηηθόο πιεζπζκόο ε βησζηκόηεηα ηεο αγξνηηθήο
αλάπηπμεο εμαξηάηαη θαηά πνιύ από ηελ εθπαίδεπζε ηεο νκάδαο απηήο ηνπ
πιεζπζκνύ.
Η βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε πνπ δηελεξγήζεθε ινηπόλ, είρε ζαλ ζθνπό λα
δηεξεπλεζνύλ πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο ηεο εμ απνζηάζεσο κεζνδνινγίαο γηα ηελ
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ γπλαηθείνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ. Ο βαζηθόο όκσο
ζηόρνο ηεο έξεπλαο απηήο δελ είλαη απιώο λα πεξηγξάςεη ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, αιιά
θπξίσο λα επηζεκάλεη ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο εμ απνζηάζεσο
κεζνδνινγίαο γηα απηή ηελ ηδηαίηεξε νκάδα ηνπ πιεζπζκνύ θαη λα ζπζρεηίζεη ην
θνηλσληθό, νηθνλνκηθό θαη ηερλνινγηθό ππόβαζξν θάζε πεξηνρήο κε ηελ επηινγή ηεο
θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ. Ο ιόγνο
πνπ επηιέρζεθε απηή ε νκάδα - ζηόρνο είλαη αθελόο κελ επεηδή απνηειεί κεγάιν
ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνύ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ θαη αθεηέξνπ ζε πνιιέο ησλ
πεξηπηώζεσλ απνηειεί κεηνλεθηηθή νκάδα σο πξνο ηελ πξόζβαζε ζηελ γλώζε θαη
ηελ αλεξγία, εμαηηίαο νηθνγελεηαθώλ, θνηλσληθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ πεξηνξηζκώλ.
Γηα λα εληνπηζηνύλ νη πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ ηεο
ππαίζξνπ αλαδεηήζεθαλ έξεπλεο από επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, όπσο ην Distance
Education θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεραλέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν.
Σεκαληηθόο αξηζκόο κειεηώλ θαη εξεπλώλ πνπ εληνπίζηεθαλ, αθνξνύλ θπξίσο ηηο
αλαπηπζζόκελεο ρώξεο όπσο ην Μπαγθιαληέο (Sultana and Kamal, 2002), ην
Παθηζηάλ (Sheikh, 2005), ηελ Νόηηα Ιλδία (Balasubramanian, Thamizoli, Umar,
Kanwar, 2010), όπνπ ζπλήζσο ηα ζηεξεόηππα θαη νη θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο
απνηεινύλ θξαγκό ζηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ θαη εηδηθόηεξα ησλ
αγξνηηζζώλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. Οη έξεπλεο απηέο
δείρλνπλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ ρσξώλ απηώλ λα αλαβαζκίζνπλ ην ξόιν ησλ γπλαηθώλ
ηεο ππαίζξνπ θαη πξνο όθεινο ησλ ηδίσλ ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο,
αιιά θαη γηα λα εληζρπζεί ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο.
Επίζεο, βξέζεθαλ ελδηαθέξνπζεο έξεπλεο πνπ αθνξνύζαλ πεξηπηώζεηο εθπαίδεπζεο
ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνύ ζε αγξνηηθέο λεζησηηθέο πεξηνρέο, όπσο ζηα λεζηά Φίηδη
(Morrison, 2008), ζηε Τδακάηθα, ζηηο Φηιηππίλεο (Lucas, 1999) θαη ζε
αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, όπσο ε έξεκνο Κόκπη ζηε Μνγγνιία (Robinson, 1999),
θαη πεξηνρέο ηεο Απζηξαιίαο (Warner, 1993), όπνπ ε εθπαίδεπζε από απόζηαζε
απνηειεί ηδαληθή ιύζε γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ γπλαηθώλ ηεο ππαίζξνπ.
Οη έξεπλεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ρώξν ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, όπνπ ε ηζόηεηα
κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αληξώλ απνηειεί ζεκειηώδεο δηθαίσκα θαη αμία, αθνξνύζαλ
θπξίσο πεξηπηώζεηο εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηα βίνπ
θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ησλ απαζρνινύκελσλ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα γεληθά θαη όρη
εηδηθόηεξα ηνπ γπλαηθείνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ.
Σηελ Ειιάδα, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη κηα έξεπλα πνπ αθνξά έλα πηινηηθό
πξόγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ
ΤΕΙ Αζελώλ. Τν πξόγξακκα εθαξκόζηεθε ζε επηιεγκέλεο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο
ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο, ζηα Ιόληα λεζηά θαη ζε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο
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(Perivoliotis-Chryssovergis, 2006). Τν πξόγξακκα ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε
λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ γπλαηθώλ ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ, αξθεηέο από
ηηο νπνίεο ήηαλ άλεξγεο ή ρακεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ. Τν πεξηερόκελν ηνπ
πξνγξάκκαηνο αθνξνύζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ θαη παξαγσγήο πνηνηηθώλ βηνηερληθώλ
πξντόλησλ θαη ζέκαηα νξγάλσζεο κηαο βηνηερληθήο κνλάδαο. Έγηλε πξνζπάζεηα ώζηε
ην πιηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ήηαλ CD, έληππν πιηθό θαη πιηθό πνπ πξνζθέξζεθε
κέζα από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΕΙ Αζελώλ, λα είλαη όζν ην δπλαηόλ ζε απιή γιώζζα,
ειθπζηηθό θαη κε πνιιά παξαδείγκαηα θαη εηθόλεο. Η αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
έδεημε όηη ε θαηάξηηζε ησλ γπλαηθώλ πξνζέθεξε ηελ επθαηξία ζηηο γπλαίθεο ηεο
ππαίζξνπ λα παξάγνπλ πνηνηηθά πξντόληα, λα αλαπηύμνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηά
ηνπο θαη λα ζηεξίμνπλ ην νηθνγελεηαθό θαη εζληθό εηζόδεκα.
Τέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθόο αξηζκόο εξεπλώλ πνπ αθνξνύλ
πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο εμ απνζηάζεσο πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε ησλ γπλαηθώλ ηεο ππαίζξνπ ζηελ αζηαηηθή ήπεηξν. Η εξγαζία απηή ζα
επηθεληξσζεί ζε ηέζζεξεηο από απηέο ηηο πεξηπηώζεηο θαη ζα πξνζπαζήζεη κέζα από
ηελ πεξηγξαθή θαη αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ, λα επηζεκάλεη ηελ
ζεκαληηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο από απόζηαζε γηα ηελ εθπαίδεπζε
ηνπ γπλαηθείνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ θαη λα ζπλδέζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
θαη ηα εθπαηδεπηηθά κέζα πνπ επηιέρζεθαλ κε ην θνηλσληθό, κνξθσηηθό θαη
νηθνλνκηθό ππόβαζξν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γπλαηθώλ.
Η πεπίπηωζη ηος Μπαγκλανηέρ
Τν Μπαγθιαληέο είλαη κηα ππθλνθαηνηθεκέλε αλαπηπζζόκελε ρώξα (875 άηνκα αλά
ηεηξαγσληθό ρηιηόκεηξν), κε πςειό πνζνζηό αλαιθαβεηηζκνύ (49% ζηνπο άλδξεο
θαη 71% ζηηο γπλαίθεο). Πεξηζζόηεξα από ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ πιεζπζκνύ (80%
πεξίπνπ) δνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ην ήκηζπ ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ είλαη
γπλαίθεο, νη νπνίεο εμαηηίαο ηεο εμάξηεζεο από ηνπο άληξεο θαη θνηλσληθώλ θαη
ζξεζθεπηηθώλ πεξηνξηζκώλ δελ έρνπλ πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ελίζρπζε
ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Καζίζηαηαη ινηπόλ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηηο
γπλαίθεο ηεο ππαίζξνπ λα απνθηήζνπλ ηηο γλώζεηο θαη ηηο θαηάιιειεο δεμηόηεηεο γηα
λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο.
Η θπβέξλεζε ηεο ρώξαο έρεη αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα λα εληζρύζεη ηε γπλαηθεία
εθπαίδεπζε, όπσο ε δσξεάλ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε γπλαίθεο πνπ θνηηνύλ ζηε
δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έλα κεγάιν ηκήκα όκσο ηνπ γπλαηθείνπ
αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ, δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα πνπ
πξνζθέξνληαη από ηα ζπκβαηηθά ηδξύκαηα, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ πνζνζηνύ
αλαιθαβεηηζκνύ θαη νηθνγελεηαθώλ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθώλ πεξηνξηζκώλ. Η
κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε εθαξκόδεηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
παηδείαο ησλ γπλαηθώλ ηεο ππαίζξνπ, κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθώλ
εξγαιείσλ (Sultana, and Kamal, 2004).
Ο γπλαηθείνο αγξνηηθόο πιεζπζκόο ζην Μπαγθιαληέο δελ έρεη πξόζβαζε ζηηο
ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο γλώζεσλ θαη πξνζβαζηκόηεηαο ζε
απηέο. Ωζηόζν, έρνπλ πξόζβαζε ζε ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο. Γηα ην ιόγν απηό, ζην
ζρεδηαζκό ησλ εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ιακβάλεηαη ππόςε ν
εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο ησλ πξνγξακκάησλ, ην κνξθσηηθό θαη θνηλσληθό ππόβαζξν
ησλ γπλαηθώλ ηεο ππαίζξνπ θαη ε πξνζβαζηκόηεηα ζηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά
εξγαιεία. Γηα παξάδεηγκα γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αιθαβεηηζκνύ γίλεηαη
ρξήζε έληππνπ πιηθνύ, θαζεηώλ ήρνπ θαη βίληεν θαη ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο
(ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο), ζε ζπλδπαζκό κε πξόζσπν κε πξόζσπν
ζπλαληήζεηο. Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ
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επηρεηξεκαηηθώλ δεμηνηήησλ ηνπ γπλαηθείνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ γίλεηαη ρξήζε ησλ
ξαδηνθσληθώλ θαη ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ, επεηδή ην έληππν πιηθό δελ είλαη
θαηάιιειν εμαηηίαο ηνπ ζεκαληηθνύ πνζνζηνύ αλαιθαβεηηζκνύ.
Ελδεηθηηθό παξάδεηγκα είλαη ην πξόγξακκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ησλ γπλαηθώλ ηεο ππαίζξνπ, πνπ νξγαλώζεθε κε ζπλεξγαζία ηνπ
θξάηνπο, κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ηνπ αλνηθηνύ παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Μπαγθιαληέο. Τν έξγν πνπ μεθίλεζε ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 1997 θαη νινθιεξώζεθε
ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2000 έγηλε ζε ηξεηο θάζεηο. Σηελ 1ε θάζε έγηλε ε αλάπηπμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ζηε 2ε ε αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ζηελ 3ε ε παξάδνζε
ηνπ πιηθνύ, ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σην πξόγξακκα
ζπκκεηείραλ 5 εθπαηδεπηέο θαη 100 εθπαηδεπόκελεο, ρσξηζκέλεο ζε 5 νκάδεο. Γηα
θάζε νκάδα νξίζηεθε έλα θέληξν ππνδνρήο, όπνπ ν ππεύζπλνο εθπαηδεπηήο
ελεκεξώζεθε κε δηήκεξν ζεκηλάξην θαη έιαβε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, πνπ
πεξηιάκβαλε ην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην, πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ, αθίζεο, ράξηεο θαη
θαηάιιειν ξαδηνηειενπηηθό πιηθό. Σηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηήο νξγάλσζε ηελ πξώηε
ζπλάληεζε κε ηηο αγξόηηζζεο ηεο νκάδαο ηνπ, παξέδσζε ην πιηθό, θξόληηζε γηα ηελ
ελεκέξσζή ηνπο θαη ήηαλ ππεύζπλνο γηα ηελ επίιπζε ησλ απνξηώλ ηνπο θαη γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πξνόδνπ ηνπο. Η αμηνιόγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο έδεημε όηη
νη ζηάζεηο, νη δεμηόηεηεο θαη ην επίπεδν ησλ γλώζεσλ ησλ αγξνηηζζώλ εληζρύζεθαλ
κεηά από απηό(Sultana and Kamal, 2004).
Η πεπίπηωζη ηος δήμος Ινθάνηα ζηιρ Φιλιππίνερ
Ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ελόο κνληέιν εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθώλ ηεο ππαίζξνπ ζηηο Φηιηππίλεο, κε ηε ζηήξημε ηνπ
Οξγαληζκνύ Τξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ. Σηε ρώξα απηή κεγάιν
κέξνο ηνπ γπλαηθείνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ αληηκεησπίδεη ην πξόβιεκα ηεο
θηώρεηαο, ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ θαη ησλ ρξνληθώλ πεξηνξηζκώλ θαη ζηεξείηαη ηε
γεληθή εθπαίδεπζε θαη ηελ πξόζβαζε ζηε γλώζε. Δεδνκέλνπ όηη νη αζηαηηθνί ιανί
ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζε πνιύ κεγαιύηεξε έθηαζε ζε ζρέζε
κε άιινπο ιανύο είλαη εύινγν λα κπνξνύλ λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ θαη γηα ηελ θάιπςε
ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ηνπο.
Με ην παξαπάλσ κνληέιν δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε πξόζβαζε ηνπ γπλαηθείνπ αγξνηηθνύ
πιεζπζκνύ ζηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο θαη λα ζηεξηρζεί ε αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ε
βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο. Σπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ξαδηόθσλν
γηα λα ζπκπιεξώζεη ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε θαη γηα λα επηηεπρζεί ε θαηάξηηζε
κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ αγξνηηζζώλ κε ην ρακειόηεξν δπλαηό θόζηνο. Γηα λα
πξνσζεζεί ινηπόλ ε αεηθόξνο αλάπηπμε ζηε γεσξγία εθαξκόζηεθε ζην δήκν ηεο
Ιλθάληα ζηηο Φηιηππίλεο κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ γπλαηθείν αγξνηηθό
πιεζπζκό, κε βάζε ην κνληέιν ησλ ξαδηνθσληθώλ εθπνκπώλ ηνπ BBC(Lucas,1999).
Η γεσξγία θαη ε αιηεία απνηεινύλ ηελ θύξηα απαζρόιεζε ζην δήκν ηεο Ιλθάληα,
όπνπ ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ βξίζθεηαη θάησ από ην όξην ηεο
θηώρεηαο. Τν πξόγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνύξγεζε γηα πξώηε
θνξά ζηελ Ιλθάληα ην 1996, είρε ζαλ ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αγξνηηθνύ
πιεζπζκνύ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε βηώζηκε γεσξγία, πνπ βαζίδεηαη όιν θαη
πεξηζζόηεξν ζηε βηνινγηθή γεσξγία. Σπλδπάδνληαο ην δεκνηηθό ξαδηνθσληθό
πξόγξακκα καδί κε ηελ εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία, είρε ηε δπλαηόηεηα λα εθπαηδεύζεη
κεγάιν αξηζκό αγξνηηζζώλ. Εηδηθόηεξα κε ην πξόγξακκα απηό ρξεηάζηεθαλ δπν
ρξόληα αληί γηα επηά πνπ ζα ρξεηαδόηαλ γηα ηελ δηαδώζεο θαηάξηηζε ηνπ ίδηνπ
αξηζκνύ αγξνηηζζώλ, κε ηνλ ίδην αξηζκό εθπαηδεπηώλ. Από ην πξόγξακκα
SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles
356

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2020 11:09:36 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

κπνξνύζαλ λα επσθειεζνύλ θαη αγξόηηζζεο πνπ δελ είραλ εγγξαθεί ζε απηό. Οη
ζηόρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα δηεπθνιύλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ
αγξνηώλ ζηηο πξαθηηθέο ηεο αεηθόξνπ γεσξγίαο, λα εληζρύζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αεηθόξν γεσξγία θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ
πόξσλ θαη ηέινο λα πξνεηνηκάζεη εθπαηδεπηέο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ζε άιιεο
αγξνηηθέο πεξηνρέο.
Ο ζρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζηε κεηαθνξά ηεο γλώζεο κέζσ ηεο
νκαδηθήο πξνζπάζεηαο. Εηδηθόηεξα, εθηόο από εηδήζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηξέρνληα
ζέκαηα πεξηειάκβαλε θαη ζπδεηήζεηο, αληαιιαγή ηδεώλ κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ πνπ
βξίζθνληαη ζην ζηνύληην, ελώ νη αθξναηέο ηεο νκάδαο κπνξνύζαλ λα ζπκκεηέρνπλ κε
ηειεθσλήκαηα ή επηζηνιέο. Μεηά ην ηέινο ηεο εθπνκπήο νη αθξναηέο ηεο νκάδαο
ζπλέρηδαλ λα ζπδεηνύλ, λα ζέηνπλ πξνβιεκαηηζκνύο, λα πξνζπαζνύλ λα βξνπλ
ιύζεηο θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ ην ζέκα ηεο εξρόκελεο βδνκάδαο. Ο εηζεγεηήο ηεο
νκάδαο ππνβάιεη ηηο πξνηάζεηο ζηνπο ππεύζπλνπο ηνπ ξαδηνθσληθνύ πξνγξάκκαηνο
γηα επεμεξγαζία. Τελ νκάδα ησλ ππεπζύλσλ απνηεινύζαλ ηξεηο εηδηθνί: κηα ηνπηθή
γεσπόλνο, έλαο ξαδηνθσληθόο παξαγσγόο θαη έλαο εξεπλεηήο- εθπαηδεπηήο. Τν εμ
απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ δήκνπ Ιλθάληα πεξηειάκβαλε εθηόο ηνπ
ξαδηνθσληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ έθδνζε ελόο πεξηνδηθνύ, κε λέα θαη
πιεξνθνξίεο (Lucas,1999).
Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ δήκνπ ηεο Ιλθάληα ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ αγξνηηζζώλ ζηε δηακόξθσζε ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο. Οη απόθνηηνη
πνπ δηαθξίζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο νξίζηεθαλ σο εθπαηδεπηέο γηα ηελ
πεξαηηέξσ θαηάξηηζε ησλ αγξνηώλ θαη αγξνηηζζώλ ζηελ αεηθόξν γεσξγία. Τέινο,
αιιά όρη ιηγόηεξν ζεκαληηθό, ζπλέβαιε ζηελ βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ
γεσξγηθώλ πξντόλησλ.
Τν παξάδεηγκα απηό έδεημε όηη ην ξαδηόθσλν εθηόο από ςπραγσγηθό θαη ελεκεξσηηθό
κέζν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο κέζν εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηελ
επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγηθώλ ζηόρσλ θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ γλώζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ηνπ γπλαηθείνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ.
Η πεπίπηωζη ηος Πακιζηάν
Αλάινγε είλαη θαη ε πεξίπησζε ηνπ Παθηζηάλ, κηαο αζηαηηθήο επίζεο ρώξαο πνπ ην
70% ηνπ πιεζπζκνύ δεη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ην 27,5 % είλαη αλαιθάβεηνη εθ
ησλ νπνίσλ νη πεξηζζόηεξεο είλαη γπλαίθεο. Οη γπλαίθεο ηεο ππαίζξνπ ηνπ Παθηζηάλ
ζηεξνύληαη εθπαίδεπζεο θαη νηθνλνκηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ επθαηξηώλ, εμαηηίαο
ηεο ζπληεξεηηθήο θαη παηξηαξρηθήο λννηξνπίαο πνπ επηθξαηεί.
Όπσο αλαθέξεη ε Sheikh (2005), ε θπβέξλεζε ηνπ Παθηζηάλ ζε ζπλεξγαζία κε ην
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Allama Iqbal (AIOU) πνπ είλαη ην κνλαδηθό εμ απνζηάζεσο
εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηεο ρώξαο, κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο, κε ηδξύκαηα πνπ
αζρνινύληαη κε ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο ηνπ
Παθηζηάλ, έρνπλ πξνζπαζήζεη λα εθαξκόζνπλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή αλάηαζε ηεο αγξόηηζζαο, κε απώηεξν ζηόρν λα βειηησζεί ε πνηόηεηα
δσήο ησλ νηθνγελεηώλ θαη ηνπ έζλνπο σο ζύλνιν. Εηδηθόηεξα, ην AIOU έρεη αλαιάβεη
ην ηεξάζηην έξγν ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ θαη
ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθώλ ηεο ππαίζξνπ. Πξνζθέξεη από πξνγξάκκαηα αιθαβεηηζκνύ
κέρξη πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
αλαγθώλ ηνπ γπλαηθείνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ.
Ελδεηθηηθά, ζα αλαθεξζεί ν ηξόπνο νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνζθέξεη ηε
βαζηθή εθπαίδεπζε ζηνλ γπλαηθείν αγξνηηθό πιεζπζκό ηνπ Παθηζηάλ θαη
πξνεηνηκάδεηαη από ην AIOU. Τν πξόγξακκα παξνπζηάδεηαη ζε νκάδεο ησλ 20
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πεξίπνπ αγξνηηζζώλ, ζηα ρσξηά ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο απιά θαη ρακεινύ θόζηνπο
κέζα, όπσο νη θαζέηεο ήρνπ. Έλα από ηα κέιε ηεο νκάδαο νξίδεηαη σο αξρεγόο, ν
νπνίνο θαηεπζύλεη ηηο ζπλαληήζεηο θαη παξνπζηάδεη ην πιηθό. Ο αξρεγόο ηεο νκάδαο
ζπλεξγάδεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη από έλαλ βνεζό ζπληνληζηή πνπ επηβιέπεη 6 νκάδεο
εθπαηδεπνκέλσλ. Τέινο, ηελ γεληθή επνπηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ν Σπληνληζηήο
πνπ ζπλεξγάδεηαη κε 5 βνεζνύο ζπληνληζηή θαη ζηελ νπζία παξαθνινπζεί 30 νκάδεο
κε 600 ζπλνιηθά εθπαηδεπόκελεο αγξόηηζζεο. Αλάινγα ιεηηνπξγνύλ θαη ηα ππόινηπα
πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπο
ηδηαίηεξνπο ζηόρνπο ησλ πξνγξακκάησλ (Sheikh, 2005).
Οη ηξεηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη αθνξνύλ ηελ εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε ησλ αγξνηηζζώλ αζηαηηθώλ θξαηώλ,
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο νκνηόηεηεο θπξίσο σο πξνο ηα εθπαηδεπηηθά κέζα θαη
εξγαιεία πνπ είλαη απιά θαη ρακεινύ θόζηνπο. Η επόκελε πεξίπησζε πνπ ζα
αλαπηπρζεί, δηαθέξεη από ηηο πξνεγνύκελεο σο πξνο ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ
κέζσλ θαη είλαη ε πεξίπησζε εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο ησλ αγξνηηζζώλ ηεο λόηηαο
Ιλδίαο.
Η πεπίπηωζη ηηρ Νόηιαρ Ινδίαρ
Τν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηεο πεξίπησζεο απηήο βξίζθεηαη ζηελ ρξήζε ησλ θηλεηώλ
ηειεθώλσλ σο εξγαιείν εθκάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζνύλ νη γπλαίθεο ηεο
ππαίζξνπ γηα λα ηδξύζνπλ κηθξέο επηρεηξήζεηο εθηξνθήο αηγνπξνβάησλ. Η
επηκόξθσζε απηή ζα ηνπο επηηξέςεη λα ηδξύζνπλ βηώζηκεο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο
θαη επηπιένλ λα απνπιεξώζνπλ ηηο πηζηώζεηο πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί.
Είλαη ρξήζηκν ζην ζεκείν απηό λα επηζεκαλζεί όηη ε Ιλδία ζεσξείηαη ζήκεξα έλα
θξάηνο κε ζεκαληηθή θαη ηαρεία νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Με
πιεζπζκό πάλσ από έλα δηζεθαηνκκύξην, θαηαβάιιεη ζπλερώο πξνζπάζεηεο γηα
αλάπηπμε θαη ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθό κέζν γηα ηελ επίηεπμε απηνύ
ηνπ ζηόρνπ. Φαξαθηεξηζηηθό δείγκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ε εληππσζηαθή
αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ αιθαβεηηζκνύ από ην 16,5% ην 1948 ζην 64,84% ην 2001.
Σην ζπλνιηθό όκσο πνζνζηό ησλ εγγξακκάησλ πνιηηώλ, ην πνζνζηό ησλ
εγγξάκκαησλ γπλαηθώλ είλαη ην κηζό από απηό ησλ αλδξώλ. Απηό νθείιεηαη ζηελ
αδπλακία πξόζβαζεο ησλ γπλαηθώλ ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ ζην ζρνιείν, ζηελ
ύπαξμε πνιιώλ γισζζώλ θαη δηαιέθησλ, ζηελ ππεξγελλεηηθόηεηα, θαη ζηηο
ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο, πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο δελ επηηξέπνπλ ηε κόξθσζε
ησλ γπλαηθώλ θ.ά. (Mukerji & Tripathi, 2005). Τν θξάηνο ηεο Ιλδίαο θαίλεηαη λα
θαηαβάιεη αμηόινγεο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ην πνζνζηό ησλ
εγγξάκκαησλ γπλαηθώλ.
Σηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα θαηάξηηζεο ησλ αγξνηηζζώλ ηεο Νόηηαο
Ιλδίαο, ζπκκεηέρνπλ ε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Vidiyal, ε εηαηξεία VIDIVELLI
θαη κηα νξγάλσζε πνπ έρεη αλαπηύμεη ην πιαίζην γηα ηελ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ησλ
αγξνηώλ κε ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε θαη ηε ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ. Εηδηθόηεξα, ε νξγάλσζε απηή ζεσξεί όηη αλ δηεπθνιπλζεί ε εθπαίδεπζε
ησλ αγξνηώλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, ζηε
ζπλέρεηα ζα εληζρπζεί ε πξνζπάζεηα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο από λένπο εθπαηδεπηέο
πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ αξρηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Επηπιένλ, ζεσξεί όηη
κε ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη ε εθπαίδεπζε όρη κόλν κε θάζεηε ξνή ηεο γλώζεο,
δειαδή από ηνλ εθπαηδεπηή πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, αιιά θαη κε νξηδόληηα
κεηαθνξά ηεο γλώζεο κεηαμύ ησλ αγξνηηζζώλ ηεο θνηλόηεηαο.
Αμίδεη λα αλαπηπρζεί ιεπηνκεξέζηεξα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ εθαξκόζηεθε
ζηελ πεξίπησζε ησλ αγξνηηζζώλ ηεο Νόηηαο Ιλδίαο. Οη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο
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ήηαλ αθελόο κελ ε θαηάξηηζε ησλ γπλαηθώλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθηξνθήο ησλ
αηγνπξνβάησλ, αθεηέξνπ ε θαηάξηηζή ηνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη
ζηε δηαδηθαζία ησλ κηθξνπηζηώζεσλ πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξώλ
αγξνηηθώλ επηρεηξήζεώλ ηνπο. Τν κηθξνπηζησηηθό ζύζηεκα εγθαζίδξπζε πξώηνο γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο, κε έκθαζε ζηε δαλεηνδόηεζε ησλ γπλαηθώλ, ν
Muhammad Yunus (Norris, 2011) θαζεγεηήο Οηθνλνκηθώλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ
Μπαγθιαληέο, κε ζπνπδέο ζηηο ΗΠΑ. Τν επηηπρεκέλν νηθνλνκηθό πείξακα ηνπ Yunus
εμαπιώζεθε ζε πεξηζζόηεξεο από 50 ρώξεο θαη ηνπ ράξηζε ην Νόκπει Εηξήλεο ην
2006. Σύκθσλα κε ηνλ Yunus, ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δσήο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη
πεξηζζόηεξν ππόζεζε ησλ γπλαηθώλ θαη γη’ απηό απνηέιεζαλ πξνηεξαηόηεηα ζην
εγρείξεκά ηνπ.
Σηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο Νόηηαο Ιλδίαο, νη δηνξγαλσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζεώξεζαλ όηη ε εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ ζηε δηαδηθαζία ησλ πξνηάζεσλ γηα
δαλεηνδόηεζε θαη ζηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκό θαη απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ, ζα
ελζάξξπλε ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα λα ηνπο ρνξεγήζεη ηηο απαξαίηεηεο κηθξνπηζηώζεηο.
Οη 300 γπλαίθεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα,
εθπαηδεύηεθαλ αξρηθά γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή πξόηαζε, λα
ελεκεξσζνύλ γηα ηε δηαδηθαζία πίζησζεο θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ ηξάπεδα.
Κάζε κηα από ηηο αγξόηηζζεο δήηεζε λα ιάβεη πίζησζε γηα λα αγνξάζεη ελλέα αίγεο,
έλα αξζεληθό δών θαη έλα θηλεηό ηειέθσλν. Ο ζθνπόο ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ήηαλ
λα εληζρπζνύλ νη επθαηξίεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ήηαλ
αλαιθάβεηεο ή εκηαλαιθάβεηεο. Η ηξάπεδα ζπκθώλεζε κε ηελ πξόηαζή ηνπο θαη
ελέθξηλε ηηο πηζηώζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα νλόκαηα ησλ ζπκκεηερνπζώλ γπλαηθώλ.
Σηε ζπλέρεηα ε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Vidiyal ήξζε ζε ζπκθσλία κε ηελ εηαηξεία
IKSL-Airtel Group, πνπ είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο παξόρνπο θηλεηήο
ηειεθσλίαο ζηε λόηηα Ιλδία, γηα λα ζηαινύλ ηα ερεηηθά κελύκαηα ζηηο 300 γπλαίθεο
κέζσ ησλ θηλεηώλ ηνπο ηειεθώλσλ. Σπγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζεθαλ 500 πεξίπνπ
ερεηηθά κελύκαηα, 60 δεπηεξνιέπησλ ην θαζέλα, ζε ζέκαηα όπσο ε δηαρείξηζε ησλ
πηζηώζεσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηξνθή ησλ αηγώλ, ηε δηαρείξηζε ηεο πγείαο ηνπο
θ.ι.π. θαη ζηάιζεθαλ κέζσ ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζηηο γπλαίθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
κε ζπρλόηεηα 3 έσο 5 κελύκαηα ηελ εκέξα. Τν πεξηερόκελν ησλ κελπκάησλ
δηακνξθώζεθε από ην Παλεπηζηήκην θηεληαηξηθώλ θαη δσηθώλ επηζηεκώλ
TANUVAS, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ ηνπηθό πνιηηηζκό θαη ηηο ηνπηθέο δηαιέθηνπο.
Επηπιένλ, ηα κέιε εθπαηδεύηεθαλ ζηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο, ώζηε λα
δεκηνπξγεζεί ρξήζηκν ην πιηθό πνπ κεηά από αμηνιόγεζε λα δηνρεηεπζεί ζηε
ζπλέρεηα κέζσ ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζε όιεο ηηο γπλαίθεο (Sheikh, 2005).
Οη γπλαίθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είραλ ζπλαληήζεηο κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη
κνηξάδνληαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλνληαλ ε ελζάξξπλζε, ε
αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ κειώλ θαη ε ζπκκεηνρηθή κάζεζε κέζα ζπιινγηθή
εκπεηξία. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ γίλνληαλ θαη πξνβνιέο βίληεν κε
ζρεηηθά ζέκαηα θαη επηπιένλ νη εθπαηδεπόκελεο είραλ ηε δπλαηόηεηα λα
παξαθνινπζνύλ κέζσ ησλ ηνπηθώλ δνξπθνξηθώλ θαλαιηώλ θαη ζρεηηθέο ηειενπηηθέο
εθπνκπέο πνπ νξγαλώλνληαλ από ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε επηζήκαλζε όηη νη πεξηζζόηεξεο αγξόηηζζεο
ππνζηεξίρζεθαλ θαη από ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη
εθκάζεζεο. Τα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αθνύγνληαο θαη απηά ην πεξηερόκελν ησλ
κελπκάησλ κε ηελ αγξόηηζζα, κνηξάδνληαλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη πνιιέο θνξέο ηε
βνεζνύζαλ ζηελ θαηαλόεζή ηνπο. Απηή ε δηαδηθαζία σθέιεζε θαη ηελ νηθνγέλεηα λα
κάζεη ηα λέα πξάγκαηα θαη λα επεθηείλεη ηηο γλώζεηο ηεο ζηελ εθηξνθή ησλ αηγώλ.
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Οη γπλαίθεο είραλ καδί ηνπο ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα ηελ ώξα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζην
ζπίηη ή ζηνπο ρώξνπο εθηξνθήο ησλ δώσλ θαη απηό δηεπθόιπλε ηελ ρσξηθή ηνπο
αλεμαξηεζία. Επηπιένλ, γηα ηηο γπλαίθεο πνπ δελ παξαθνινύζεζαλ ηε ζρνιηθή ηάμε
θαη ν θόβνο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ δαζθάινπ ήηαλ ππαξθηόο, ε θαηάξηηζε κέζσ
ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ή κέζσ ησλ ζπλαληήζεσλ θαη δηαιέμεσλ ήηαλ πην πξνζηηόο.
Οη εγγξάκκαηεο γπλαίθεο αθελόο, αιιά θαη νη εκηαιθάβεηεο αθεηέξνπ, κε ηε βνήζεηα
ησλ ζπδύγσλ ηνπο θαη ησλ παηδηώλ ηνπο ζεκείσλαλ ηηο ζεκαληηθόηεξεο πιεξνθνξίεο
θαη ηηο ζπδεηνύζαλ ζηε ζπλέρεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεώλ ηνπο. Με απηό
ηνλ ηξόπν εληζρύζεθε θαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζα από ηελ αληαιιαγή
απόςεσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαη έγηλε πξάμε ε κεηαθνξά ηεο γλώζεο θαη κεηαμύ ησλ
γπλαηθώλ ηεο νκάδαο.
Η πεξίπησζε απηή ηεο θαηάξηηζεο ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνύ ηεο Νόηηαο Ιλδίαο
δείρλεη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην ηερλνινγηθό επίπεδν κηαο ρώξαο ην επηηξέπεη,
είλαη δπλαηόλ λα επηιεγνύλ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πην ζύγρξνλα
εθπαηδεπηηθά εξγαιεία. Επηπιένλ, δείρλεη όηη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ
εληζρύζεθε ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη επηηεύρζεθε ε
αλαηξνθνδόηεζε θαη ε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα.
Σςμπεπάζμαηα
Από ηηο ελδεηθηηθέο πεξηπηώζεηο ηεο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο ηνπ γπλαηθείνπ
αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Αζίαο πνπ αλαθέξζεθαλ, γίλεηαη θαλεξή ε πξνζπάζεηα
ησλ θξαηώλ λα εληζρύζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηεο νκάδαο απηήο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο.
Η εμ απνζηάζεσο κεζνδνινγία είλαη έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε απηνύ
ηνπ ζηόρνπ. Με ηε κεζνδνινγία απηή επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ,
ε θαηάξηηζε ζε ζέκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ε πξόζβαζε
ζηε γλώζε, ε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ησλ γπλαηθώλ. Με ηε
δηάζεζε πόξσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ ηεο ππαίζξνπ ηα θξάηε
επηηπγράλνπλ ηελ ελδπλάκσζε ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ, ηελ ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο
νηθνλνκίαο, ηελ αύμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ρώξαο θαη
ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ ηνπο επηπέδνπ.
Σην ζρεδηαζκό ησλ εμ απνζηάζεσο πξνγξακκάησλ, πνπ απεπζύλνληαη ζηηο γπλαίθεο
ηεο ππαίζξνπ, είλαη απαξαίηεην λα θαζνξίδνληαη αθξηβείο θαη εθηθηνί ζηόρνη, λα
ιακβάλνληαη ππόςε νη εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη κε βάζε απηέο λα
επηιέγεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία.
Σε ρώξεο όπνπ ε πξόζβαζε ησλ γπλαηθώλ ζηελ ηερλνινγία είλαη δύζθνιε, ηα
εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη κέζα πνπ επηιέγνληαη είλαη απιά θαη ρακεινύ θόζηνπο,
όπσο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, έληππν πιηθό, θαζέηεο βίληεν θ.ι.π. Όηαλ ε
ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ
εθπαίδεπζε θαη θπξίσο όηαλ ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ ηεο ππαίζξνπ έρεη
εύθνιε πξόζβαζε ζηελ ηερλνινγία, είλαη δπλαηόλ λα επηιεγνύλ πην ζύγρξνλα
εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, όπσο ε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, ην ίληεξλεη θαη ηα
θηλεηά ηειέθσλα.
Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαπηύρζεθαλ, ε πξνζπάζεηα ησλ γπλαηθώλ ηνπ αγξνηηθνύ
πιεζπζκνύ ππνζηεξίρζεθε αθελόο κελ από ηνλ εθπαηδεπηή θαη αθεηέξνπ από ηα
ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο. Φαξαθηεξηζηηθό είλαη επίζεο ην παξάδεηγκα
ππνζηήξημεο ησλ αγξνηηζζώλ ηεο Νόηηαο Ιλδίαο από ηα ππόινηπα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλόηεηαο.
Οη ζρεδηαζηέο ησλ εμ απνζηάζεσο πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξύλνπλ θαη
λα απνηξέςνπλ ηηο αγξόηηζζεο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πξνζπάζεηα εθπαίδεπζήο ηνπο,
ζπκπεξηιακβάλνπλ ζην ζρεδηαζκό θαη δηαδώζεο ζπλαληήζεηο ησλ κειώλ ηεο νκάδαο.
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Σηηο ζπλαληήζεηο απηέο γίλεηαη ζπδήηεζε, επίιπζε απνξηώλ θαη αληαιιαγή απόςεσλ.
Αμηνζεκείσην ηέινο, είλαη ην γεγνλόο όηη θαη ζηηο ηέζζεξεηο ελδεηθηηθέο πεξηπηώζεηο
ε κάζεζε ησλ αγξνηηζζώλ εληζρύζεθε κέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ νκαδηθή
πξνζπάζεηα θαη ηελ ζπιινγηθή εκπεηξία.
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