
O padlet que criamos é uma plataforma fácil e interactiva que você pode acessar
para aprender e aprimorar seus conhecimentos sobre como trabalhar com jovens
no campo da igualdade de gênero. Lá você encontra vídeos, artigos, jogos e
exemplos de boas práticas ao redor do mundo. Confira e nos ajude a fazer a
diferença!.

Nosso encontro transnacional final foi realizado em Valência, Espanha, com os
parceiros da Espanha, Portugal, Polônia e República Tcheca para discutir o que foi
bem-sucedido durante a execução das atividades e quais são as lições aprendidas
para melhorar em projetos futuros. Um dos tópicos mais importantes foi  acerca
de como tornar o uso das ferramentas educacionais mais sustentável após a
conclusão do projeto. Além disso, tivemos um momento de brainstorming para a
criação de ideias para cooperação futura entre os parceiros. Por último, mas não
menos importante, Celebração! o encerramento do projeto.

Aqui estamos! Após dois longos anos, estamos no final do nosso projeto “Anchors for the  Future”. Depois de muitos dias de
trabalho - com meninas, mulheres jovens, animadores de juventude, professores, educadores, stakeholders e muitos testadores
do jogo -, nossa equipa da República Tcheca, Espanha, Portugal e Polônia preparou ferramentas muito úteis. Nossa intenção é
ajudar as meninas a entenderem que vivem em um tipo de estrutura que podem mudar se quiserem. As ferramentas que
criamos proporcionarão às meninas o reforço ou desenvolvimento de competências e habilidades cruciais na vida adulta e no
mercado de trabalho. Quais habilidades? Confira abaixo nossas ferramentas como “Sparks”, o jogo “Anchors” e a plataforma
educacional.

Criamos um jogo com a intenção de treinar a tomada de decisões, aprender o
pensamento crítico e construir a autoconfiança. E o melhor: é muito fácil de
usar! Acesse o link abaixo para fazer o download e então imprima, jogue e seja
feliz! Prometemos-te muita diversão :)
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Descubra como as meninas da República Checa, Polônia, Portugal e Espanha
entendem a capacidade de ganhar aliados, pensamento crítico, direito de
cometer erros, capacidade de pedir ajuda, senso de controle, capacidade de
tomada de decisão e autoconsciência . Essas competências são cruciais na vida
adulta e no mercado de trabalho. Você pode usar “Sparks” para a discussão após
o jogo e aprender o ponto de vista das meninas.
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