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Project  

Ενημερωτικό δελτίο 

del;tio 
Αύγουστος 2021 

Σε αυτό το δελτίο θα βρείτε πληροφορίες για: 
 
το Διαδικτυακό Μαθησιακό Περιβάλλον 
FENCE 
 
τις Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις 
(Multiplier Events) FENCE 
 

 

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. 

Το Διαδικτυακό Μαθησιακό Περιβάλλον FENCE είναι τώρα διαθέσιμο στο διαδίκτυο! 

 

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων FENCE και οι ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης έχουν ως σκοπό να εκπαιδεύσουν τους/τις 

χρήστες/ριες στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό χώρο. Το Διαδικτυακό 

Μαθησιακό Περιβάλλον προσφέρει την ευκαιρία σε εκπαιδευτές και άλλους ενδιαφερόμενους χρήστες να ανακαλύψουν 

ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για τη θεματική του φύλου και να συμμετέχουν σε μαθησιακές δραστηριότητες 

προκειμένου να κατανοήσουν τους στόχους των μαθημάτων. Η ανατροφοδότηση για το Διαδικτυακό Μαθησιακό 

Περιβάλλον είναι σημαντική για εμάς προκειμένου να βελτιώσουμε και να διαδώσουμε το δωρεάν υλικό.  

Πατήστε πάνω στο σύνδεσμο https://fence-project.eu/  για είσοδο/ εγγραφή και βρείτε όλο το υλικό που αναπτύχθηκε 

από τους εταίρους του FENCE. Θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα για να επικυρώσετε την εγγραφή σας.  
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FENCE – Καταπολέμηση της έμφυλης προκατάληψης και συμβολή στην ισότητα 
των φύλων 

Online Learning Environment 

 

https://fence-project.eu/


 

Μεθοδολογικός Οδηγός για εκπαιδευτές:  

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι εταίροι εργάζονται για το Πρόγραμμα 

Μαθημάτων FENCE και τη Διαδικτυακή πλατφόρμα. Τα παραδοτέα που 

αναπτύχθηκαν σε δύο φάσεις θα ενσωματωθούν λειτουργικά σε έναν οδηγό για 

εκπαιδευτές. Παράλληλα με τη διαδικτυακή πλατφόρμα ο οδηγός θα παρέχει 

πρόσθετες οδηγίες για την καλύτερη χρήση των προϊόντων του έργου.  

 

 

                

                                  

 

 

 

FENCE τοπικές εκδηλώσεις και τελικό συνέδριο στο Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Για τη διάχυση του έργου, εκδηλώσεις θα λάβουν μέρος από το Σεπτέμβρη μέχρι τον Νοέμβριο 2021 

σε κάθε χώρα εταίρο, όπου θα παρουσιαστούν τα παραδοτέα που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια 

των δυο χρόνων υλοποίησής του. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από δυο φορείς από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, DCVS και INOVA, από την Ελλάδα, Ξένιος Πόλις, Ιταλία, Programma Integra, Κύπρο, CSI, 

Ρουμανία, GRIPEN και από την Ισπανία, DOCUMENTA. Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν την 

παρουσίαση της Έρευνας Επισκόπησης που αναπτύχθηκε κατά την πρώτη φάση του έργου, το 

εκπαιδευτικό υλικό και τη διαδικτυακή πλατφόρμα που καλύπτει θέματα έμφυλης ισότητας, καθώς και 

την παρουσίαση του Μεθοδολογικού Οδηγού για εκπαιδευτές. 

Επόμενα στάδια του έργου 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα FENCE  

 

Βιβλίο Πολιτικής με εισηγήσεις:  

Το Βιβλίο Πολιτικής FENCE θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, αναφορά στα κενά που 

επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, καθώς και προτάσεις σχετικά με 

το πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι πολιτικές στο μέλλον για την 

αντιμετώπιση του θέματος. Σκοπός του Βιβλίου Πολιτικής είναι ο κάθε εταίρος να 

προσεγγίσει φορείς χάραξης πολιτικής προκειμένου να διαχειριστούν θέματα 

όπως η ισότητα των φύλων, τα στερεότυπα και οι διακρίσεις, αλλά και η 

εκπαίδευση σε ζητήματα φύλου.  

Οι εταίροι από κάθε χώρα θα εξετάσουν τρόπους για τη διασφάλιση της 

βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου μετά το πέρας του, δίνοντας 

έμφαση στη διατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι Ανοικτές 

Εκπαιδευτικές πηγές θα είναι διαθέσιμες δωρεάν σε όλους/όλες!  

 

 

 

 

Οι ομάδες-στόχοι περιλαμβάνουν ΜΚΟ, τοπικές ομάδες, εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, φορείς χάραξης πολιτικής και δήμους. Το 

τελικό συνέδριο θα διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 4 Οκτωβρίου 2021. Θα είναι μια εκδήλωση μισής μέρας και η ομιλία της 

Sneha Khilay για τη μεροληψία των φύλων θα αποτελέσει το κύριο σημείο της εκδήλωσης.   

 

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.  

 

Ακολουθήστε μας 

στo Facebook 

Διαβάστε το  Έγγραφο Αναθεώρησης  

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

