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Колаборативен модел помеѓу наставниците и родителите во
справувањето со родово-базираната дискриминација:
проектниот конзорциум ја промовираше веб платформата
FREE.
Родовата нееднаквост е континуиран социјален неуспех што продолжува
да ги крши основните човекови права.

Програмата „FREE“ финансирана од Еразмус+ ја има честа да ја промовира
својата нова веб-страница www.projectfree.eu
Веб-платформата ќе ги претстави резултатите од пан-европската
иницијатива чија цел е да ја адресира родово-базираната дискриминација
во училиштата којашто може да прерасне во растечки извор на насилство
и да води кон низа штетни влијанија врз девојките коишто ги прават
првите самостојни чекори во нивните животи.
Родово-базираната дискриминација е проблем присутен во училиштата
ширум светот. Таа може да има уништувачко влијание врз удобноста,
благосостојбата и успехот на децата коишто ја искусуваат, дури и многу
подоцна откако ќе ја напуштат училишната средина.
Препознавајќи го ова, „FREE“ ќе ги зближи и здружи родителите и
наставниците ширум Европа во развивањето на алатки и техники за
адресирање на овој проблем. Преку ова, заедно, тие ќе осигурат
училишните искуства на децата да се безбедни, позитивни и пријатни како
што и заслужуваат.
Директорката на IARS, д-р Клер Бонам изјави: „Програмата FREE нуди
иновативен пристап во зближувањето и здружувањето на родителите и
наставниците заедно во соработка кон искоренување на родовата
дискриминација и насилство во училишната средина. Во време кога светот
ги разгледува структурните влијанија на дискриминацијата во нејзините
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различни облици, обемот на FREE во истражувањето на овој проблем во
неколку европски земји ќе ја збогати дебатата по ова прашање.“
FREE ќе им помогне на родителите да го разберат проблемот во
училиштата и ќе ги поддржи училиштата да следат „пристап на цело
училиште“ (“whole school approach”) во справувањето со родовобазираната дискриминација.
Преку различни чекори, проектот ќе дизајнира и тестира методи за:
1) Развивање на вештини потребни за справување со родовобазираната дискриминација
2) Идентификација и адресирање на инциденти на родово-базирана
дискриминација
3) Помош на родителите и наставниците да работат заедно во борбата
против дискриминацијата.
Веб платформата ќе содржи вести, блогови, проектни наоди и ажурирања,
како извештаи, кратки прегледи на политики и можности за соработка, т.е.
објавување на настани, работилници, и можности за обучување.
Програмата е тековно во прва фаза, и е координирана од IARS (Обединето
Кралство) (проектен координатор), а спроведена во партнерство со 5
партнерски организации од Европа, и тоа: SYMPLEXIS (Грција), ASOCIACIÓN
CAMINOS Asociación para el intercambio educación y desarrollo social
(Шпанија), Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias
Ekpaidefsi Anonymi Etaireia (Грција), NOVEL GROUP SARL (Луксембург) и
Субверзивен фронт (Северна Македонија).

Белешка за уредниците
Ве молиме следете ја оваа врска https://www.projectfree.eu/ за да дознаете
повеќе за програмата FREE и за да се вклучите во активностите.
Следете ја нашата Facebook страница:
https://www.facebook.com/freeuropeanproject
FREE е ко-финансирана од Европската Комисија преку Договорот за грант:
2019-1-UK01-KA201-062092
Проектни брошури на англиски, грчки, шпански и македонски јазик се
достапни овде: https://www.projectfree.eu/documents/
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