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În primul rând, T-SHIRT urmărește să contribuie la o educație favorabilă incluziunii și egalității, care 

să abordeze problemele de gen și să elimine percepțiile privind disparitățile de gen.  

a) Consolidarea profilului profesiilor didactice 

T-SHIRT se bazează, de asemenea, pe nevoia de formare a cadrelor didactice în ceea ce privește 

inegalitatea de gen și modalitățile de a-i ghida pe elevi împotriva ei și de a cultiva activități de 

învățare care nu favorizează comportamente de discriminare; În acest context. T-SHIRT își propune 

să îndeplinească acest decalaj și oferă profesorilor cunoștințele, baza pedagogică, materialele și 

instrumentele adecvate (aici despre sprijinirea luptei pentru probleme de tradiționalitate și disparități 

de gen)  

b) Sprijinirea persoanelor în dobândirea și dezvoltarea abilităților de bază și a competențelor cheie 

Proiectul vizează dobândirea abilităților de bază și a competențelor cheie de nediscriminare, sprijin, 

angajament de gen, abilități sociale, de respect reciproc, spirit incluziv - împotriva oricărei forme de 

excludere  

c) Educație deschisă și practici inovatoare într-o eră digitală 

Proiectul dezvoltă noi modele de implementare și programe și profitând pe deplin de educație 

deschisă și practici inovatoare și noi abordări în educație. Recrutarea și utilizarea instrumentelor și 

materialelor digitale inovatoare oferă șanse unice educației comunitatea să beneficieze pe teme de 

egalitate de gen. Practicile inovatoare și instrumentele și metodele digitale concepute și utilizate prin 

T-SHIRT și interdisciplinaritatea acestora abordarea reprezintă o paradigmă perfectă și, în același 

timp, un mod excepțional de educație deschisă și practici inovatoare într-o eră digitală: resursele 

didactice digitale cu jocurile digitale, videoclipurile, instrumentul de evaluare / evaluare digitală, toate 

sunt o paradigmă excelentă a modului în care tehnologia poate contribui în mod eficient la educația 

școlară și într-un mod ludic. În plus, platforma de e-learning și instrumentele digitale pentru învățare 

care vor fi dezvoltate în T-SHIRT vor exploata practici digitale inovatoare. 

 


