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FENCE Website  

FENCE: Fighting gENder bias and Contributing to gender Equity  

 
Scopurile noastre sunt:  

 reducerea prejudecății de gen,  

 creșterea gradului de conștientizare și dezvoltarea competenței de gen,  

 crearea unei schimbare pozitivă privind stereotipurile de gen,  

 dezvoltarea de materiale, instrumente și resurse pentru a sprijini organizațiile, ONG-urile, autoritățile locale, printre 
alte instituții și organisme. 

Mediul online de învățare FENCE va fi disponibil online în curând!! 

 

În ultimele luni, partenerii au lucrat la Curriculum-ul FENCE și au dezvoltat, de asemenea, Modulele Online pentru a instrui 

utilizatorii cu privire la identificarea și combaterea discriminării de gen la locul de muncă. Mediul online de învățare oferă 

utilizatorilor interesați posibilitatea de a naviga prin modulele online, de a participa la activități de învățare, de a utiliza 

instrumente de evaluare pentru a-și evalua performanța și pentru a comunica cu alți cursanți și instructori. Puteți accesa 

Mediul online de învățare FENCE pe site-ul web al proiectului.   

 

 

Mediul online de învățare FENCE 

  

Modulele FENCE sunt: 
  

1) Modul de prezentare generală 

2) Introducere în gen și Egalitate 

3) Identificând discriminarea și formarea pe egalitate de gen 

4) Construind o cultură organizaţională pozitivă 

5) Luând poziție pentru egalitate 

6) Stereotipuri și prejudecăți de gen inconștiente 

7) Acționați - Faceți o schimbare! 

https://fence-project.eu/


 

 

                

                                  

 

Urmariți-ne pe Facebook. 

 

Vizitați  Site-ul FENCE  e  
 

Citiți Documentul nostru de 

Revizuire.   

 

 

Evenimente Multiplicatoare FENCE 

 

În iunie, fiecare partener al consorțiului va desfășura un 

eveniment fiecare partener va organiza un eveniment 

pentru a promova proiectul la un nivel mai mare, pentru 

a comunica cu părțile interesate din țara 

partenerăFiecare eveniment va fi orientat către un nivel 

mai practic de partajare a ceea ce a fost dezvoltat până 

acum. Fiecare țară parteneră își va prezenta cele mai 

bune practici în materie de egalitate de gen, precum și 

partajarea altora. Scopul acestor evenimente este 

diseminarea rezultatelor proiectului pentru a se asigura 

că tot ce a fost dezvoltat până acum este de înaltă 

calitate și va fi util pentru părțile interesate și pentru 

indivizi, și în același timp, conștientizarea cursului de 

formare online în FENCE. Feedback-ul ne va ajuta să ne 

îmbunătățim materialul de instruire în continuare. 

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the 
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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 va încuraja interacțiunea prin 

intermediul modulelor 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 proiec. 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.   

Rămâneți la curent cu pagina noastră de Facebook și site-ul nostru 

Paşii următori 

https://www.facebook.com/EUprojectFENCE/
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

