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Επόμενα βήματα 
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της 

έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. 

Ιστοσελίδα FENCE 

FENCE: καταπολέμηση της έμφυλης προκατάληψης και συμβολή στην ισότητα των φύλων 

 
Οι στόχοι μας είναι: 

• να μειώσουμε τις έμφυλες προκαταλήψεις και τα έμφυλα στερεότυπα 

• να ευαισθητοποιήσουμε και να αναπτύξουμε δεξιότητες για τη διαχείριση ζητημάτων φύλου 

• να δημιουργήσουμε υλικό, εργαλεία και πόρους για την υποστήριξη οργανισμών, ΜΚΟ, τοπικών αρχών, μεταξύ 
άλλων θεσμικών οργάνων και φορέων 

Το Διαδικτυακό Μαθησιακό Περιβάλλον FENCE θα είναι σύντομα διαθέσιμο στο διαδίκτυο!! 

 

Τους τελευταίους μήνες οι εταίροι συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών FENCE, καθώς και 

για τη δημιουργία Ενοτήτων Ηλεκτρονικής Μάθησης, οι οποίες θα εκπαιδεύουν τους χρήστες στον εντοπισμό και την 

αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό χώρο. Το Διαδικτυακό Μαθησιακό Περιβάλλον παρέχει στους 

ενδιαφερόμενους χρήστες την ευκαιρία να περιηγηθούν στις Ενότητες του FENCE και να συμμετάσχουν σε μαθησιακές 

δραστηριότητες. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία αξιολόγησης υπολογίζοντας την απόδοσή 

τους, καθώς και να επικοινωνήσουν με άλλους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές/τριες. Μπορείτε να αποκτήσετε 

πρόσβαση στο Διαδικτυακό Μαθησιακό Περιβάλλον μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του έργου. 

 

 

 

Διαδικτυακό Μαθησιακό Περιβάλλον FENCE 

Online Learning Environment 

  

Οι Ενότητες FENCE είναι: 
  

1) Ενότητα Επισκόπησης 

2) Εισαγωγή στο «φύλο» και την «ισότητα» 

3) Εντοπισμός διακρίσεων στον εργασιακό χώρο 

4) Ανάπτυξη μιας θετικής οργανωτικής κουλτούρας 

5) Πάρτε θέση για την ισότητα!  

6) Έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις 

7) Αναλάβετε δράση – Κάντε μια αλλαγή!  
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 Ακολουθήστε μας στο  Facebook. 

 

Επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα FENCE  
 

Διαβάστε το  Έγγραφο 

Αναθεώρησης  

 

Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις (Multiplier 

Events) FENCE 

 

Τον Ιούνιο, κάθε φορέας του εταιρικού σχήματος θα 

διοργανώσει μια εκδήλωση με σκοπό την προώθηση του 

έργου σε ευρύτερο επίπεδο, την επικοινωνία με τους 

ενδιαφερόμενους της κάθε χώρας εταίρου, αλλά και την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Σε κάθε εκδήλωση θα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα  του έργου που έχουν 

αναπτυχθεί μέχρι στιγμής, καθώς και οι βέλτιστες 

πρακτικές του κάθε φορέα για την ισότητα των φύλων. 

Στόχος αυτών των εκδηλώσεων είναι η διάδοση των 

αποτελεσμάτων του έργου προκειμένου να διασφαλιστεί 

η υψηλή ποιότητα και η χρησιμότητα των παραγόμενων 

προϊόντων για τους συμμετέχοντες/ουσες, και 

ταυτόχρονα η ενημέρωση του κοινού για το διαδικτυακό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του FENCE. Η 

ανατροφοδότηση θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε 

περαιτέρω το εκπαιδευτικό μας υλικό. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών, και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Η εφαρμογή για κινητά FENCE θα είναι μέρος των ψηφιακών εργαλείων 

του Έργου FENCE, διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. Η εφαρμογή θα 

περιλαμβάνει υλικά που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, και θα 

ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μέσω των Ενοτήτων Ηλεκτρονικής 

Μάθησης.  

 

Ο Μεθοδολογικός Οδηγός θα είναι διαθέσιμος ως μέρος του Έργου 

FENCE για την υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων κατά την 

παράδοση και αξιοποίηση των προϊόντων, εργαλείων και υλικών που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω έργου. Σε αυτόν τον οδηγό, θα 

είστε σε θέση να βρείτε οδηγίες για την ενσωμάτωση του πακέτου 

κατάρτισης, το οποίο πρόκειται να ενδυναμώσει εκπαιδευτές/τριες και να 

βελτιώσει το σύνολο δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εργασία με ένα 

εύρος ομάδων-στόχου. 

 

Μείνετε συντονισμένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου FENCE και 

στη σελίδα μας στο Facebook για να γνωρίζετε πρώτοι/ες τις εξελίξεις!  

Επόμενα βήματα   

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

