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FENCE - Fighting gENder bias and Contributing in gender Combaterea prejudecăților de gen și contribuția 

egalității de gen - este un proiect european al inițiativei Erasmus +, care are ca scop diminuarea prejudecăților de 

gen și conștientizarea egalității de gen. 

Sursele proiectului FENCE sunt stereotipizarea de gen, care există astăzi și limitează dezvoltarea talentelor și 

abilităților naturale ale femeilor și bărbaților, precum și a experiențelor lor educaționale și profesionale și a  

oportunităților de viață în general. Proiectul încurajează împuternicirea și formarea acțiunilor pentru cei care lucrează, 

în primul rând, ca personal public în autoritățile locale, organisme publice, servicii de afaceri sociale, ONG-uri, 

membrii ai OSC și orice alte persoane care lucrează în domeniul egalității de gen sau al promovării drepturilor omului. 

Proiectul include 7 parteneri (CAD-COMMUNITY ACTION DACORUM, DOCUMENTA, PROGRAMMA INTEGRA, 

XPCSA, CSI, INOVA, GRIPEN) din 6 țări (Marea Britanie, Spania, Italia, Grecia, Cipru, România). 

Unele dintre obiectivele noastre sunt: 

• Împuternicirea persoanelor pentru a înfrunta prejudecățile de gen, în ceea ce privește, problemele ce țin de 

egalitatea de gen, conștientizare și formarea competențelor de gen și promovarea obiectivelor egalității de gen. 

• Crearea instrumentelor de învățare 

• Încurajarea persoanelor să profite de oportunități. 

Proiectul vizează crearea unei schimbări pozitive la nivel local, național și UE. 

Proiectul are ca țintă crearea diferitelor instrumente și resurse. Acestea vor include Documentul de Revizuire, 

Program educativ al FENCE, Caseta de Resurse și instrumente digitale, Ghidul metodologic și Ghidul Politic. 

 

Despre FENCE 

 

Suntem foarte încântați să vă anunțăm lansarea site-ului nostru nou. 

Accesați https://fence-project.eu/ pentru a afla mai multe detalii despre proiectul nostru și pentru a vă informa 

despre noutățile și activitățile noastre. Aici veți putea, de asemeni,  citi publicațiile noastre și să vă informați despre 

programul de studii care va fi dezvoltat în contextul acestui proiect. 

 

Comisia Europeană sprijină producerea acestei publicații, dar nu constituie 

o aprobare a conținutului, care reflectă doar părerile autorilor. Comisia 

Europenă nu poate fi responsabilă pentru nici o informație conținută de 

această publicație. 
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Partenerii lucrează la Documentul de revizuire. Astfel se creează bazele dezvoltării 

programului de prelegeri al FENCE, resurselor și instrumentelor digitale, ghidului metodologic 

și al Ghidului Politic. 

Partenerii au analizat situația în fiecare țară parteneră printr-un raport național. Acesta a inclus 

efectuarea de  interviuri asupra 12 grupuri țintă și un sondaj online a 179 de participanți. 

Următorii piloni vor fi finalizați în Cercetarea finală și Documentul de  Revizuire: 

1) Revizuirea literaturii în formarea modelelor metodologice privind conștientizarea, 

competența egalității de gen. 

2) Analiza și evaluarea aprofundată a mediilor de învățare existente în domeniul promovării / 

transferului unor astfel de abilități, competențe și cunoștințe. 

3) Investigarea nevoilor de învățare și formarea grupurilor țintă și ale utilizatorilor finali. 

4) Analiza datelor și propunerilor de sugestii pentru dezvoltarea unui instrument de instruire 

ușor de utilizat, adaptabil și accesibil în exersare. 

 

 

 

Activitățile noastre de până acum 

 

 

Următorii pași 

 
Programul de formare FENCE: Programul de formare 

FENCE este o metodologie complet nouă de instruire a 

persoanelor despre egalitatea de gen și combaterea 

prejudecăților de gen. Fiți la curent cu noutățile proiectului 

nostru dacă doriți să participați! 

Caseta de instrumente și resurse digitale: platforma online și 

aplicația mobilă, care vor fi utilizate ca mediu digital de 

învățare. În cadrul  învățării online, utilizatorii vor putea 

accesa o gamă completă de materiale de instruire produse 

de echipa FENCE, inclusiv lecții online și resurse în cadrul 

programului de învățare. 

 

Urmăriți-ne pe Facebook 

   /EUprojectFENCE 

Comisia Europeană sprijină producerea acestei publicații, dar nu constituie 

o aprobare a conținutului, care reflectă doar părerile autorilor. Comisia 

Europenă nu poate fi responsabilă pentru nici o informație conținută de 

această publicație. 

 

https://www.facebook.com/EUprojectFENCE/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/EUprojectFENCE/?modal=admin_todo_tour

