
Partnerji "XENIA Inclusiveness Index" je bil razvit iz
potrebe, da univerzitetna okolja postanejo še
bolj vključujoč prostor za vse vrste spolnih
izrazov in spolnih usmeritev, in sicer z
računalniškim algoritmom, ki prikazuje, kako IKT
lahko služijo družbenim spremembam.

XENIA je projekt, namenjen LGBT+ javnosti, ne
le v akademskem okolju, temveč tudi v
podjetjih, organizacijah in univerzitetnih
raziskovalnih centrih, ki še niso izkoristili
priložnosti, ki jih ponujajo digitalne tehnologije,
katere lahko rešujejo težave in ponujajo
vključujoče rešitve.
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Smernice

Kot rezultat preskusne uvedbe in končno

potrjenega indeksa vključujočnosti XENIA (WP3)

bodo izdelani naslednji rezultati:

1. preizkušen in potrjen indeks vključujočnosti

XENIA v končni različici po natančni prilagoditvi,

upoštevajoč povratne informacije / komentarje

uporabnikov v fazi pilotne uvedbe;

2. smernice za integriranje in operativni

priročnik, ki jih bodo partnerji razvili za

spodbujanje in uveljavitev indeksa vključujočnosti

in sprejemanje XENIA indeksa od drugih

visokošolskih ustanov z območja Erasmus Plus;

3. Sklop priporočil za politike, izhajajoč iz

rezultatov izvajanja bo zagotavljal dragocene

izsledke, vpogled in podatke za obveščanje, vpliv

na formuliranje, oblikovanje in izvajanje

učinkovitejših politik, programov in pobud za

spodbujanje vključujočnosti v visokem šolstvu.

Projekt XENIA s platformo www.xeniaindex.eu, ki
je na voljo v angleščini, italijanščini, španščini,
grščini in slovenščini, z inovativnim algoritmom,
več kot 50 kazalniki in 175 dobrimi praksami
ponuja zelo vključujoče orodje vsem evropskim
univerzam in organizacijam.
Projekt XENIA bo ustvaril znaten, pomemben in
eksponenten učinek, saj ga dopolnjujejo
uporabna orodja in ukrepi, s katerimi bodo
visokošolske ustanove opremljene za razvoj
vključujočih politik, programov in pobud za boj
proti diskriminaciji na podlagi spolne identitete in
spolne usmerjenosti.

Učinek na ravni prakse: XENIA razvija uporabna
orodja za izboljšanje vključujočnosti visokošolskih
ustanov in jih opremlja z orodji za boj proti
stigmatizaciji in izključevanju na podlagi spolne
identitete in spolne usmerjenosti. Vpliv na ravni
politike: XENIA konkretno prispeva k oblikovanju
politike, ki temelji na dejstvih, osnovanih na
bogatem znanju in informacijah, zbranih v
aplikaciji, ki bo vključila 2 500 študentk_ov in
200 zaposlenih.

Zbiranje podatkov
V delovnem paketu WP1 bodo partnerji poglobili
razumevanje študij primerov / najboljših praks, ki
so že bile ugotovljene pri pripravi predlogov in
med analizo potreb, izvedenih na ravni
posameznih visokošolskih ustanov o dinamiki
vključenosti visokošolskih ustanov.

Indeks vključujočnosti visokošolskih ustanov
Indeks vključujočnosti XENIA (WP2) je jedro
projekta in bo razvit na podlagi tematskih
področij in kazalnikov, opredeljenih in razvitih v
WP1. Pri tem intenzivnem delovnem paketu
natančnega tehničnega dela bodo partnerji
vsakemu kazalcu dodelili vrednosti in vzpostavili
hierarhije ustreznosti in pomena za vsak kazalnik v
skladu z načelom "vključujoča visokošolska
ustanova" na področju spola in spolne
usmerjenosti.
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