
 

Documentul de revizuire prezintă revizuirea literaturii, analiza și evaluarea mediilor de învățare 
existente în promovarea luptei împotriva prejudecății de gen. De asemenea, include nevoile de 

învățare și instruire ale grupurilor țintă și analiza datelor din țările participante la proiect. 
 
Documentul colectează informații din rapoartele naționale din fiecare țară parteneră, care 
presupun revizuirea literaturii cu privire la modelele de instruire și o colecție de bune 
practici. Informațiile au fost colectate din focus grupuri desfășurate cu potențialii beneficiari ai 
proiectului FENCE și rezultatele acestuia, precum și interviuri, cu experți în instruire, și un sondaj 
online completat de 179 de respondenți. 
 
Pare clar că există un decalaj între ceea ce prevede legea și practica de zi cu zi. Aceasta nu 
înseamnă că cetățenii încalcă legea dar sugerează că inegalitatea de gen și discriminarea sunt 
încorporate în practica socială. Este nevoie de un proces sistemic, care implică învățarea prin 
faptă și un proces de reflecție, decât o abordare teoretică. 
 
Cercetarea arată câteva sugestii, preferințe și tendințe în stilurile de învățare: 

 Evitați să fiți generali și alegeți subiecte bazate pe lupte adevărate. Acest lucru poate 
restrânge sfera conținutului și poate fi mai eficient. 

 Includeți diversitatea în problemele de gen ca parte a conținutului. 

 Cu toții, chiar și cei mai conștienți, manifestăm uneori o prejudecată de gen inconștientă; 
sunt sugerate exerciții/ exemple care analizează reacțiile noastre la situațiile de zi cu zi. 

 Învățarea mixtă este opțiunea preferată pentru interacțiunea personală și schimbul cu 
colegii, dar majoritatea respondenților se simt, de asemenea, confortabil cu instruirea 
online. 

 Cursuri de scurtă durată. 
 
Este important pentru proiectarea curriculumului și a platformei FENCE să îndeplinească 

unele dintre motivațiile generale ale cursanților pe care le-au identificat pentru desfășurarea 
instruirii: 

 Socială: a întâlni oameni noi pe parcurs. 

 Funcțională: ajutându-i în viața de zi cu zi. 

 Muncii: ajutându-i să atingă un scop de lucru (certificate/ acreditare necesare în mod 
normal). 

 Educației: un curs poate fi o condiție prealabilă pentru studierea unui curs universitar (de 
ex. IELTS pentru a studia la o universitate din Marea Britanie atunci când engleza nu este 
limba ta maternă). 

 Creștere personală: învățare de dragul auto-îmbunătățirii. 
 

Citiți Documentul de Revizuire pe site-ul FENCE! 
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1  Parteneriatul FENCE lucrează la Planul de învăţământ FENCE.  

Obiectivele sale sunt:  

 Să facă participanții conștienți de problemele legate de egalitatea de gen. 

 Să construiască competența de gen. 

 Să împuternicească oamenii să combată prejudecățile de gen în propriul context.  
 
Modulele Planului de învăţământ sunt:  

1. Introducere în gen & egalitate. Această unitate va oferi o introducere în gen și egalitate, iar unitățile explorate sunt 

egalitatea de gen, rolurile de gen și perspectivele teoriilor. 
2. Identificarea discriminării și a instruirea de gen. Această unitate va explora politici, discriminarea la locul de muncă și 

strategii de schimbare. 
3. Construind o cultură organizațională pozitivă. Această unitate va explora psihologia pozitivă, stima de sine, 

comunicarea, conducerea, coachingul și mentoratul, construirea alianțelor și convingerea. 

4. Luați poziție pentru egalitate. Această unitate va explora Bunele practici: exemple de inițiative și campanii; 

Promovarea egalității de șanse în fiecare țară; Diferite grupuri sociale care pretind egalitatea; Recrutarea „echitabilă” a 
angajaților în mediul de lucru. 

5. Stereotipuri și prejudecăți de gen inconștiente. Această unitate va explora stereotipuri și tendințe legate de gen, și 
microagresiuni. 

6. Acționați - Faceți o schimbare! Această unitate va include unități de reflecție asupra egalității de gen, adoptând 

egalitatea de gen și impactul egalității de gen. 
 
Pentru a introduce și a rezuma toate modulele, va exista un modul de Prezentare generală disponibil în toate limbile partenere. 

Planul de învăţământ FENCE va fi încărcat pe platforma de e-learning care este în curs de dezvoltare.  
 
Accesați pagina de Facebook FENCE pentru a fi la curent cu oportunitățile viitoare și pentru a fi primii care știu despre conținutul 
dezvoltat. 
 
 

Pașii următori 
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 Dezvoltarea platformei digitale FENCE care va fi deschisă publicului și facilitează schimbul de bune practici în 

zonă. Acesta va oferi acces la resursele proiectului, rețelele sociale, știrile, informațiile utile și evenimentele viitoare 

ale proiectului. În cele din urmă, va oferi părților interesate acces la resursele relevante. 

 

 Dezvoltarea mediului de învățare online FENCE va oferi oportunități autentice de învățare și va prezenta 

conținutul în bucăți mici modulare care vor fi în măsură să ofere o experiență de învățare desfășurată în timp util . 

Acesta va include activități de învățare care pot fi desfășurate fie sincron, fie asincron și, de asemenea, povești și 

studii de caz. În cele din urmă, va oferi sprijin de la egal la egal și o comunicare utilă. 

 

 Dezvoltarea aplicației mobile FENCE va face parte din instrumentele digitale ale proiectului. Acesta va fi dezvoltat 

pentru platforme mobile (Android). Aplicația mobilă va fi dezvoltată pe baza platformei digitale interactive FENCE și 

mediul de învățare online, și vor fi accesibile pentru descărcare prin platforma proiectelor și în magazinul Google 

Play. Prin intermediul aplicației mobile, utilizatorii vor putea accesa rezultatele proiectului și modulele online. 
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