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În aceast număr veți găsi informații
despre:
Platforma de învățare online FENCE
Evenimentele multiplicatoare FENCE

FENCE- Combaterea prejudecății de gen și
contribuția la echitatea platformei de învățare online

Project

Platforma de învățare online FENCE este acum disponibilă!
Curriculum-ul FENCE și cursul său de formare online își propun să instruiască utilizatorii cu privire la modul
de identificare și abordare a discriminării de gen la locul de muncă. Mediul de învățare online oferă posibilitatea
cursanților și altor părți interesate de a descoperi o gamă largă de informații despre problemele de gen și de
a participa la activitățile de învățare pentru a înțelege obiectivele cursului. Feedback-ul asupra mediului de
învățare online este important pentru noi pentru a îmbunătăți și disemina materiale gratuite.
Faceți click pe linkul https://fence-project.eu/ pentru a intra/ a se înregistra și pentru a găsi toate materialele
dezvoltate de partenerii FENCE.

Evenimente locale FENCE și conferința finală în Marea
Britanie
Pentru diseminarea proiectului, evenimentele vor avea loc din luna Septembrie până în
Noiembrie 2021 în fiecare țară parteneră pentru a împărtăși ceea ce a fost dezvoltat pe
parcursul celor doi ani de proiect. Schema corporativă este formată din două entități din Regatul
Unit: DCVS și INOVA, din Grecia: Xenios Polis, Italia: Programma Integra, Cipru: CSI, România:
GRIPEN și din Spania: DOCUMENTA. Evenimentele vor include o recenzie/ lucrare de
cercetare dezvoltată, materialul de instruire și platforma online care acoperă subiecte privind
egalitatea de gen, precum și un ghid pentru formatori cu informații utile.
Grupurile țintă includ ONG-uri, grupuri locale, educatori pentru adulți, persoane fizice, decidenți politici și municipalități.
Conferința finală va avea loc în Marea Britanie pe data de 4 Octombrie 2021. Va fi un eveniment care va dura o jumătate
de zi, iar discursul doamnei Sneha Khilay despre prejudecățile de gen va fi punctul culminant al evenimentului.

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi
trasă la răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi făcută din informațiile conținute de acestea.

Etapa următoare a proiectului
Ghid metodologic pentru educatori:
Pe parcursul ultimului an, partenerii lucrează pentru Programul de cursuri
FENCE și Platforma online de training. Livrabilele elaborate în două etape
vor fi integrate funcțional într-un ghid pentru formatori. Împreună cu
platforma online, ghidul va oferi instrucțiuni suplimentare cu privire la modul
de utilizare optimă a resurselor dezvoltate.

Documentul de Politici și recomandări:
Documentul de Politici FENCE va include recomandări, părțile
goale evidențiate în timpul cercetării precum și sugestii cu privire
la modul în care politicile ar putea fi îmbunătățite în viitor pentru
a aborda acest subiect. Scopul Documentului de Politici este ca
fiecare partener să se adreseze factorilor de decizie politică
pentru a aborda problemele egalității de gen, stereotipurile și
identificarea discriminării și a formării de gen.
Partenerii din fiecare țară vor lua în considerare modalități de a
asigura durabilitatea rezultatelor proiectului dincolo de durata de
viață a proiectului, subliniind menținerea platformei de instruire
online.
Resursele educaționale deschise vor fi disponibile gratuit
tuturor!

Urmariți-ne pe Facebook.

Vizitați site-ul FENCE.
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