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Scopurile noastre sunt să:  

 reducem părtinirea de gen, 

 sensibilizăm și să construim egalitatea de gen, 

 creăm o schimbare pozitivă a stereotipurilor de gen, 

 dezvoltăm materiale, instrumente și resurse pentru a sprijini organizațiile, ONG-urile, autoritățile locale, printre alte 

instituții și organisme. 

Curriculum-ul de Module FENCE, dezvoltat de parteneriat, este format din 7 module care vor fi disponibile în curând pe 
site-ul web FENCE sub „E-Learning”. Modulele sunt: 
 

Modul Descriere Limbă 

1) Modul de prezentare 
generală 

Acest modul explorează și vă prezintă o imagine de 
ansamblu asupra Programului de învățământ 
FENCE. Vă va oferi un degustator al cursului. 

Engleză, Greacă, Italiană, 
Română & Spaniolă 

2) Introducere în gen și 
egalitate 

Acest modul explorează istoria genului și a 
egalității de gen! Vă va ajuta să înțelegeți unde se 
află în prezent egalitatea de gen în fiecare țară 
parteneră. 

Engleză 

3) Identificând discriminarea 
și formarea pe egalitate de 
gen 

Acest modul explorează politica, discriminarea la 
locul de muncă și strategiile de schimbare. 

Engleză 

4) Construind o cultură 
organizaţională pozitivă 

Acest modul explorează construirea unei culturi 
organizaționale pozitive. Scufundați-vă în câteva 
sfaturi pozitive de psihologie pentru a vă stimula 
stima de sine. 

Engleză 

5) Luând poziție pentru 
egalitate 

Acest modul explorează îmbunătățirea 
cunoștințelor și înțelegeri dvs. prin bune practici și 
promovarea egalității de șanse. 

Engleză 

6) Stereotipuri și prejudecăți 
de gen inconștiente 

Acest modul explorează stereotipurile, părtinirea și 
microagresiunile. 

Engleză 

7) Acționați - Faceți o 
schimbare! 

Acest modul explorează reflecția și impactul asupra 
egalității de gen. Vă va inspira să actionați! 

Engleză 
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Revizuire de stigmatizări: o 

perspectivă de paternitate  
Bazat pe articolul lui Churchill (2020): “Raportul constată că trei sferturi dintre bărbați se simt 

stigmatizați din cauza luării unui concediu de paternitate prelungit” Sursa: 

https://tinyurl.com/y4spvg9j  

 

 

Explorând articolul de mai sus, se poate observa că există stereotipuri în viața 
de zi cu zi. Cu mulți tați care se simt stigmatizați pentru că au luat concediu de 
paternitate, s-a solicitat angajatorilor să adopte flexibilitate și o cultură 
deschisă.  Taților ar trebui să li se permită și să fie încurajați să-și ia liber de la 
muncă pentru paternitate.  
 
Într-un studiu realizat în cadrul lucrării, 95% dintre bărbați au fost de acord că 
locurile de muncă ar trebui să normalizeze bărbații care își iau mai mult liber 
pentru paternitate. Se poate observa, de asemenea, că 56% dintre bărbați s-au 
simțit incomod după revenirea la muncă după liber. Acest lucru creează 
întrebări cu privire la egalitatea de gen a unor angajatori, și dacă fac suficient 

pentru tații care își iau concediu după nașterea unui copil. 
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Mediul de învățare online FENCE vă va oferi oportunități de învățare! Conținutul modulelor noastre vă va ajuta să 
începeți călătoria către mai multă competență de gen. Vă va oferi modalități de a reduce inegalitatea de gen. Fiți cu ochii 
pe site-ul nostru și apreciați pagina noastră de Facebook pentru a fi la curent cu data lansării Programului de învățământ 
FENCE!  
 
Aplicația mobilă FENCE va face parte din instrumentele digitale de sprijin pentru proiectul FENCE, disponibile pe 

platformele mobile. Aplicația mobilă va include materiale dezvoltate de proiect, și vă va permite să interacționați mai ușor 
cu modulele online.  
 
Ghidul metodologic va fi disponibil ca parte a proiectului FENCE pentru a sprijini educatori adulți în livrarea și 

exploatarea produselor, instrumentelor și materialelor dezvoltate în acest proiect. În acest ghid, veți putea explora liniile 
directoare privind integrarea pachetului de instruire. Acesta va împuternici formatorii și va îmbunătăți abilitățile necesare 
pentru a lucra cu o serie de grupuri țintă. 
 
Veți găsi actualizări viitoare pe Facebook și pe site-ul nostru.  
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Citiți  Documentul nostru de Revizuire.  

https://www.facebook.com/EUprojectFENCE/
https://fence-project.eu/
https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf

