
Padlet, který jsme vytvořili, je snadnou a interaktivní platformou, ke které máte
přístup, abyste se naučili a zlepšili své znalosti o tom, jak pracovat s mládeží v
oblasti genderové rovnosti. Najdete zde videa, články, hry a příklady
osvědčených postupů z celého světa. Podívejte se na to a pomozte nám
zažehnout změnu!

Závěrečné mezinárodní setkání  partnerů se konalo ve Valencii ve Španělsku s
partnery ze Španělska, Portugalska, Polska a České republiky, aby se diskutovalo
o tom, co bylo úspěšné během realizace aktivit a jaká jsou ponaučení pro zlepšení
spolupráce na budoucích projektech. Jedním z nejdůležitějších témat bylo, jak po
ukončení projektu zajistit udržitelnější využívání vzdělávacích nástrojů. Kromě
toho i brainstorming pro vytváření nápadů pro budoucí spolupráci mezi partnery.
A v neposlední řadě Oslava! uzavření projektu.

Tak jsme tu! Po dlouhých dvou letech jsme na konci našeho projektu „Anchors for the Future“. Po mnoha pracovních dnech s
dívkami, mladými ženami, pracovníky s mládeží, učiteli, vychovateli, zainteresovanými stranami a mnoha mnoha testech hry.
Náš tým z České republiky, Španělska, Portugalska a Polska připravil užitečné vzdělávací nástroje. Chceme dívkám pomoci
pochopit, že žijí v určitém typu rámce, který mohou změnit, pokud si to přejí. Nástroje, které jsme vytvořili, umožní dívkám
posílení nebo rozvoj klíčových kompetencí a dovedností v dospělosti a na trhu práce. jaké dovednosti? Níže se podívejte na naše
nástroje, jako jsou „Sparks“, hra „Anchors“ a vzdělávací platforma.

Vytvořili jsme hru se záměrem trénovat rozhodování, učit se kritickému myšlení a
budovat sebevědomí. Použití je velmi snadné! Ke stažení přejděte na níže
uvedený odkaz. Pak si hru vytiskněte, hrajte a užívejte si! Slíbujeme vám hodně
zábavy :)
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Zjistěte, jak dívky z Česka, Polska, Portugalska a Španělska chápou schopnost
získávat spojence, kritické myšlení, právo dělat chyby, schopnost požádat o
pomoc, smysl pro kontrolu, schopnost vlastního rozhodování a sebeuvědomění.
Tyto kompetence jsou klíčové v životě dospělých a na trhu práce. „Sparks“
můžete použít k diskuzi po hře a naučit se pohled dívek.
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