
Het EquAlley-project is een 24 maanden durend onderwijsproject
dat wordt gefinancierd door het Erasmus+ programma van de
Europese Commissie met partners uit Spanje, Portugal, Italië,
Nederland en Polen. Het wil genderstereotypen, sociale
onrechtvaardigheid en gendergerelateerd geweld bij jongeren
bestrijden, vooral in de openbare ruimte. Dit zal gebeuren door
jongeren te stimuleren en aan te moedigen opnieuw na te denken
over genderrollen, -normen en -stereotypen via zogenaamd
‘blended learning’, een mix van online en klassikaal onderwijs, dat
zal worden aangeboden in instellingen die met jongeren werken
(scholen, jeugdcentra, sportclubs...). Door middel van
proefprojecten en opleidingsactiviteiten met de opvoeders zelf, wil
het EquAlly-team relevante en waardevolle leermiddelen
ontwikkelen waarmee de opvoeders worden ondersteund en
aangemoedigd om deze cruciale onderwerpen in hun lessen op te
nemen.
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Op 28 januari 2022 hadden we onze eerste bijeenkomst, waarin de
projectdoelstellingen en alle partners werden voorgesteld. Eerst werd de
partnercoördinator van het project - ESCUELA PROFESIONAL OTXARKOAGA - uit
Spanje voorgesteld en vervolgens de rest van de partnerorganisaties - EURO-NET, uit
Italië; AIDLEARN, Consultoria em Recursos Humanos Lda, uit Portugal; UNIWERSYTET
LODZKI, uit Polen en STICHTING EMANCIPATOR, uit Nederland. De eerste stappen,
de verantwoordelijkheid van elke partner en enkele termijnen werden besproken en de
volgende bijeenkomst werd gepland.

R1

1e bijeenkomst (online)
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Brochure over straatintimidatie, genderrollen, normen en stereotypen

R2 Cursus over lesgeven over straatintimidatie, genderrollen, normen en stereotypen
 

R3 Gids voor opvoeder

2e bijeenkomst (online)
Op 25 april 2022 vond onze tweede bijeenkomst plaats. In deze bijeenkomst bespraken
we het volgende:
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Lodzki
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Emancipator
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R1

A1 -Voorbereiding van de geselecteerde werkwijzen
A2 - Literatuurstudie
A3 - Presentatie brochure met richtlijnen voor
gegevensverzameling
A4 - Gegevensverzamelingsfase voor de brochure (nationaal
niveau)
A5 - Analyse van de gegevens en schrijven van het verslag
(nationaal niveau) voor de brochure
A6 - Brochure afronding en vertaling
TPM 1

R2
A1 - EquAlley cursusvoorbereiding
A2 - EquAlley cursusinhoud: selectie en
creatie
A3 - EquAlley cursuspresentatie en eerste evaluatie (door
partners)
A4 - EquAlley cursus pilot (door opvoeders per land)
A5 - Evaluatie, afronding en vertaling van de EquAlley-
cursus
TPM 2 

R3
A1 - Voorbereiding van de gids
A2 - Presentatie van de gids
A3 - Evaluatie van de gids
A4 - Voltooiing en vertaling van de gids
TPM 3 



Eind september (27-28) 2022 had het Equalley-project zijn derde bijeenkomst in Lodz.
Het was een zeer vruchtbare bijeenkomst waar op de eerste dag de gekozen
werkwijzen, het literatuuronderzoek en de richtlijnen voor het verzamelen van
gegevens werden gepresenteerd. Er werd besloten dat elke partner in zijn eigen land
literatuur zal verzamelen over stereotypen van gender, genderrollen, gendergelijkheid,
vervolging, pesten, cyberpesten, enz. Er werd ook gesproken over de gids voor
focusgroeponderzoek, die tot doel heeft ‘good practices' (kennis, vaardigheden,
ervaring) over het onderwerp van het project te herkennen via een onderzoek van een
groep jongerenwerkers (tussen 6 en 10 personen).

TPM - 27 september (Lodz, Polen)
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Op de tweede en laatste dag werd het verspreidingsplan gepresenteerd, waarbij data
en taken voor de website, sociale netwerken en nieuwsbrief werden vastgesteld. En
wat het evaluatieplan betreft, werden alle stadia van het proces bekeken en
goedgekeurd.

De volgende TPM van het project zal plaatsvinden in Bilbao (Spanje) en tot dan gaat de
agenda door.
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