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Παραδοτέα του προγράμματος
Έρευνα Επισκόπησης
Τι συμβαίνει σε κάθε χώρα εταίρο; Πως προωθείται η ισότητα
μεταξύ φύλων;
Αυτό το έγγραφο συγκεντρώνει πληροφορίες από τις εθνικές εκθέσεις κάθε
χώρας εταίρου, Παρουσιάζει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και
αξιολόγηση υφιστάμενων περιβαλλόντων για την προώθηση της
καταπολέμησης των προκαταλήψεων μεταξύ των φύλων. Περιλαμβάνει
επίσης τις ανάγκες μάθησης και κατάρτισης των ομάδων-στόχων και την
ανάλυση δεδομένων από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Σπουδών
Πως θα ευαισθητοποιηθούν τα άτομα για θέματα ισότητας
των φύλων; Πως θα επιτευχθεί η επάρκεια γνώσεων σε
θέματα φύλων;
Αυτό το Πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε σημαντικές ενότητες που
αφορούν το φύλο και την ισότητα. Ξεκινώντας από μια αναδρομή
στο παρελθόν για να εντοπιστούν οι αλλαγές και η πρόοδος και
καταλήγοντας στην παρών κατάσταση, ποιε διακρίσεις εντοπίζονται
και προτεινόμενες πρακτικές για την αντιμετώπιση των έμφυλων
προκαταλήψεων.

Ψηφιακή πλατφόρμα FENCE
Ποιες ευκαιρίες μάθησης προσφέρονται και πως
μπορούν να χρησιμοποιηθούν;
Αυτή η πλατφόρμα περιλαμβάνει υλικό από το Πρόγραμμα
Σπουδών FENCE. Μέσα από αυτό το περιβάλλον, οι χρήστες
ενημερώνονται για τις ενότητες του προγράμματος,
διαβάζουν πολιτικές, ιστορίες και μελέτες περιπτώσεων. Στο
τέλος, ολοκληρώνοντας το μαθησιακό κουιζ μπορούν να
λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Μεθοδολογικός Οδηγός
Πως μπορεί το πρόγραμμα να βοηθήσει τους εκπαιδευτές;
Αυτός ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτές ως
εγχειρίδιο της πλατφόρμας και του υλικού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του
προγράμματος. Μέσω του οδηγού, οι εκπαιδευτές μπορούν να διερευνήσουν
οδηγίες για την ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού πακέτου. Αυτό θα τους
βοηθήσει να βελτιώσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την παράδοση
μαθημάτων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευομένων.

Βιβλίο Πολιτικής FENCE
Ποιες εισηγήσεις προτείνει το πρόγραμμα;
Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε φορείς χάραξης πολιτικής και
προτείνει εισηγήσεις για διαχείριση θεμάτων όπως η ισότητα των
φύλων, τα στερεότυπα και η διακρίσεις, αλλά και η εκπαίδευση σε
ζητήματα φύλου. Το περιεχόμενο αναπτύχθηκε με βάση τα κενά
που επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και τις
προτάσεις από ειδικές για το πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το
θέμα της ανισότητας φύλων.

Τοπική εκδήλωση στην Κύπρο
Πως γιορτάσαμε το πρόγραμμα και πως ενημερώθηκε το κοινό;
Στα πλαίσια του προγράμματος FENCE όπως και του εορτασμού των
ErasmusDays 2021, το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, ως εταίρος του
προγράμματος, διοργάνωσε μια τοπική εκδήλωση. Σκοπός της εκδήλωσης
ήταν η ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και η
συζήτηση για θέματα ισότητας φύλων, εργασιακό περιβάλλον,
ενδυνάμωηση γυναικών και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Κύπρο
και βοηθούν στην ενημέρωση και την προώθηση ισότητας των φύλων. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν οι ομιλήτριες: Παναγιώτα Πολυκάρπου, Ευτυχία
Νεάρχου, Ελενίτσα Ονησιφόρου και Μέμνια Θεοδώρου.

Όλα τα παραδοτέα του προγράμματος είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:
https://fence-project.eu/

