
Справување со родово-базирана дискриминација 
во училишта во Обединетото Кралство, Луксембург, 

Грција, Северна Македонија, и Шпанија.

ЗА 
ПАРТНЕРСТВОТО

Конзорциумот на FREE вклучува 6 земји 
со цел да изградат целосно разновиден и 
географски распространет тим, комбинирајќи 
комплементарна експертиза и искуство.

ИАРС (Обединето Кралство)

СИМПЛЕКСИС (Грција) 

ЗДРУЖЕНИЕ КАМИНОС (Шпанија)

AINTEK Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges 
Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia 
(Грција)

NOVEL GROUP SARL (Луксембург)

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА СЕКСУАЛНИ И РОДОВИ 
МАЛЦИНСТВА – СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ 
(Северна Македонија)

FREE ЗА 
СОЦИЈАЛНА 
ИНКЛУЗИЈА 

Поддршката на Европската комисија за производство на оваа публикација 
не претставува одобрување на содржината што ги рефлектира ставовите 
само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било 
употреба што може да се направи од информациите содржани во нив.
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www.projectfree.eu

Слободни од  
родово-базирана дискриминација
Наставници и родители заедно



ЗА
ПРОЕКТОТ
FREE е паневропски проект кој е дизајниран 
да го адресира прашањето за родово-
базирана дискриминација во училиштата.

За жал, родово-базираната дискриминација е 
проблем присутен во училиштата низ целиот 
свет. Родово-базираната дискриминација 
може да има погубно влијание врз удобноста, 
благосостојбата и успехот врз децата што го 
доживуваат тоа, долго откако ќе ја напуштат 
училишната средина.

Имајќи го предвид ова, FREE ќе ги зближи 
родителите и наставниците од цела Европа и 
ќе развие алатки и техники за решавање на 
овој проблем. Со тоа, заедно, ќе се осигураме 

дека училишните искуства на децата се исто 
толку безбедни, позитивни и пријатни како што 
заслужуваат.

FREE ЌЕ СЕ СПРОВЕДУВА ВО 5 ЗЕМЈИ (ВЕЛИКА 
БРИТАНИЈА, ГРЦИЈА, ШПАНИЈА, СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА).

FREE ЌЕ КРЕИРА ИНОВАТИВНИ АЛАТКИ, 
МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДОЛОГИИ ЗА ДА:

  Развие вештини потребни за справување со 
родово-базирана дискриминација

  Идентификува и адресира инциденти на 
родово-базирана дискриминација

 Им помогне на родителите и наставници/
чки да работат заедно во справувањето со 
дискриминацијата

ИСХОДИ И
РЕЗУЛТАТИ
FREE БЕШЕ КРЕИРАН СО 
СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

 Да им помогне на наставниците/чките 
да развијат вештини, ставови и знаења 
за да ефективно адресираат родово-
базирана дискриминација во училницата

  Да им помогне на родителите да ги 
сфатат проблемите на родово-базирана 
дискриминација во училиштата

 Да им помогне на училиштата при 
следење на „сеопфатен училишен 
пристап“ во справувањето со  
родово-базираната дискриминација


