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Probabil cã te-ai conectat cel puþin o datã la internet sau ai cãlãtorit în gând spre
diferite destinaþii. Noi te invitãm de data aceasta sã te “CONECTEZI LA
EUROPA”.
Cãlãtoria pe care þi-o propunem nu este în totalitate una imaginarã;
este primul pas spre ceea ce te aºteaptã în 2007, când þara noastrã se
va alãtura þãrilor din Uniunea Europeanã. Vei fi atunci nu doar
cetãþean român, ci ºi EUROPEAN! Vei învãþa, vei trãi ºi vei munci
într-o comunitate cu multiple oportunitãþi.
Sã te CONECTEZI LA EUROPA, sã fii cetãþean al Uniunii Europene
presupune în primul rând sã-þi însuºeºti VALORILE acesteia. Sã te
IMPLICI înseamnã sã COOPEREZI cu ceilalþi, sã COMUNICI, sã ai PRIETENI, sã fii TOLERANT. ªi mai ales înseamnã sã ai dreptul ºi sã promovezi la rândul tãu EGALITATEA DE ªANSE. Aceste valori alcãtuiesc
paºaportul tãu cãtre Uniunea Europeanã.
Vino cu noi în aceastã cãlãtorie sã le descoperi ºi sã devii AMBASADOR AL
EUROPEI sau AMBASADOARE A EUROPEI.
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L’Europe pour tous.
L’Europe pour Toi.

EUROPA PENTRU TOÞI.
EUROPA PENTRU TINE.

Europe for all.
Europe for You.
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Eºti pregãtit/pregãtitã
pentru Europa?
Are you ready 4 Europe?
Est-ce que tu es prepare pour l’Europe?
Curând vei deveni cetãþean/ã al/a Europei. Nu e doar o vorbã, pentru asta
e nevoie sã te pregãteºti. E bine sã ºtii ce beneficii poþi avea ºi cum aderarea
României la Uniunea Europeanã îþi va influenþa viaþa.
Ca cetãþean/ã al/a Europei vei beneficia de aceleaºi drepturi pe care le au ºi tinerii din
celelalte state. Vei putea cãlãtori, studia, munci sau locui în oricare stat european. Eºti
pregãtit/ã?

Ce este Uniunea Europeanã?
What is the European Union?
Qu-est ce que l’Union europeenne?
Europa unitã este unul dintre cele mai îndrãzneþe proiecte de asociere politicã, economicã ºi culturalã.

ªtiai cã…
…pentru a
profita cât mai
bine de avantajele statutului de cetãþean european e nevoie, în primul
rând, sã fii informat?

ªtiai cã…
…Uniunea Europeanã are la bazã o serie
de principii:
- libertate;
- democraþie;
- respectarea drepturilor
omului ºi libertãþilor
fundamentale;
- statul de drept?

La 9 mai 1950, Germania ºi Franþa au acceptat propunerea de asociere fãcutã de
ministrul de externe al Franþei, Robert Schuman. Europa trecuse printr-un rãzboi
devastator ºi singura soluþie de a-l evita pe viitor pãrea sã fie controlul reciproc
asupra industriilor „de rãzboi„ (producãtoare de arme). Ca urmare, politica de
asociere a celor douã state a urmãrit, la început, douã obiective:
l sã coordoneze industriile cãrbunelui ºi oþelului din cele douã þãri;
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l sã punã bazele unei viitoare
federaþii europene.
Actul de naºtere al Europei unite l-a constituit Tratatul
de instituire a primei comunitãþi europene – Comunitatea
Europeanã a Cãrbunelui ºi Oþelului, semnat în 1951 de Franþa,
Germania, Olanda, Belgia, Luxemburg, Italia.
Pentru cã lucrurile au evoluat bine, statele europene au decis cã integrarea economicã poate fi urmatã de o integrare politicã. Cu alte cuvinte, sã nu aibã aceleaºi
reguli doar în ceea ce priveºte activitãþile comerciale, cele bancare, taxele vamale ºi
altele asemenea. Statele membre au constatat cã popoarele lor au aceleaºi pãreri cu
privire la democraþie, sistemul juridic, respectarea drepturilor omului, tratament egal ºi
nediscriminatoriu etc. De aceea, au început, treptat, sã aparã reglementãri similare în
aproape toate domeniile societãþii: de la sisteme compatibile de evidenþã a populaþiei,
pânã la acþiuni comune de menþinere a pãcii în afara frontierelor Uniunii. În acest fel,
Uniunea a început sã devinã o voce unicã, mai puternicã în relaþiile internaþionale.
Dupã Declaraþia Schuman ºi Tratatele de la Roma, momente importante în construcþia
Europei unite au fost:
ü 1973: Marea Britanie, Irlanda ºi Danemarca aderã la Comunitatea Europeanã;
ü 1981: Grecia aderã la Comunitãþile Europene;
ü 1986: Spania ºi Portugalia aderã la Comunitãþile Europene;
ü 1993: intrã în vigoare Tratatul de la Maastricht ºi este introdusã Piaþa Unicã (adicã
dispar barierele între state la schimbul de mãrfuri sau servicii în interiorul Uniunii);
ü 1995: Austria, Finlanda ºi Suedia aderã la Uniunea Europeana; Acordul
Schengen intrã în vigoare;
ü 2002: intrã în circulaþie Moneda Euro;
ü 2004: aderã la Uniunea Europeanã zece state: Cipru, Estonia, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehã, Slovacia, Slovenia ºi Ungaria.

ªtiai cã…
…statele din
spaþiul Schengen (Belgia, Olanda,
Franþa, Germania, Luxemburg Austria, Danemarca, Finlanda, Grecia,
Islanda, Italia, Norvegia,
Portugalia, Spania ºi
Suedia) au renunþat la
controlul la frontierele
comune? Doar Marea
Britanie ºi Irlanda au
rãmas în afara acordului.
Cele 10 state care au
aderat în 2004 fac ºi ele
parte din spaþiul
Schengen.
România
Uniunea Europeanã sprijinã financiar investiþii în
infrastructurã, economie,
educaþie, sãnãtate; sprijinã dezvoltarea organizaþiilor neguvernamentale,
îmbunãtãþirea situaþiei
grupurilor marginalizate
etc.
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Un moment important pentru
Uniunea Europeanã va fi aderarea României ºi
Bulgariei. Cele douã þãri se aflã în plin proces de
aderare, iar acceptarea în Uniune este estimatã pentru anul
2007. Turcia ºi Croaþia se pregãtesc ºi ele sã se alãture Uniunii
Europene, dar se aflã abia la începutul negocierilor de aderare.

Cum funcþioneazã Uniunea Europeanã?
How does the EU work?
Comment fonctionne l’Union Europeenne?

ªtiai cã…
…dacã am
asimila Uniunea
cu o þarã, Comisia ar
putea fi consideratã
guvernul (executivul),
Consiliul European + cel
al Uniunii Europene ar fi,
împreunã, ºeful
statului, iar Parlamentul
are aceeaºi funcþie ca un
parlament naþional?

Statele membre deleagã o parte din suveranitatea lor naþionalã instituþiilor Uniunii
Europene. Acestea nu reprezintã doar interesele naþionale (adicã ale statelor), ci ºi pe cele
colective (ale comunitãþilor, ale întreprinderilor, în general, ale diverselor grupuri de
cetãþeni).

Instituþiile europene:
l
l
l
l

Parlamentul European;
Consiliul European;
Consiliul Uniunii Europene;
Comisia Europeanã.

Parlamentul European (reprezintã cetãþenii) are trei funcþii: legislativã, bugetarã
ºi de control politic asupra instituþiilor europene. Are în componenþa sa 626 de
parlamentari, aleºi pentru o perioadã de 5 ani. În viitorul apropiat, statele
Uniunii Europene ºi-au propus sã mãreascã numãrul parlamentarilor la 732
de membri.
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Consiliul European (stabileºte direcþiile politice generale) reuneºte de douã ori pe
an ºefii de state ºi de guverne ale statelor membre ºi
Preºedintele Comisiei Europene.
Rolurile Consiliului European sunt:
l stabileºte direcþiile politice, economice ºi sociale;
l intervine în rezolvarea unor posibile conflicte între statele membre;
l mediazã conflictele dintre instituþiile Uniunii.
Consiliul Uniunii Europene (reprezintã statele membre), denumit ºi Consiliul de
Miniºtri, coordoneazã activitãþile Uniunii Europene. Obiectivul acestuia este sã coordoneze politica economicã generalã a statelor membre ºi sã asigure o piaþã economicã puternicã la nivel european, bazatã pe circulaþia bunurilor în orice þarã membrã, a
persoanelor, a serviciilor ºi a capitalurilor. Tot Consiliul este cel care reprezintã Uniunea
în relaþiile cu alte state, de exemplu, încheie acorduri internaþionale cu alte state sau organizaþii. Consiliul este alcãtuit din miniºtrii statelor membre.
Comisia Europeanã (organism independent care apãrã interesul european colectiv) este
organul executiv al Uniunii ºi are rolul de a veghea la aplicarea dispoziþiilor din tratatele
europene. Un alt rol important pentru Comisie îl reprezintã negocierea cu statele candidate la aderare.
Parlamentul European al Tinerilor:
l este un forum în cadrul cãruia tinerii sunt încurajaþi sã-ºi exprime opiniile în legãturã cu viitorul Europei;
l a fost fondat în 1987 ca organizaþie a tinerilor;
l promoveazã educaþia în spiritul valorilor europene;
l oferã tinerilor între 16 ºi 22 de ani oportunitatea unei experienþe practice,
pozitive de învãþare.

ªtiai cã…
...Parlamentul
European este
singura instituþie a
Uniunii Europene ai cãrei
membri sunt aleºi direct
de cãtre cetãþenii statelor
membre?

ªtiai cã…
...preºedinþia
Consiliului Uniunii Europene este deþinutã
timp de ºase luni, prin
rotaþie de cãtre fiecare
stat membru? Asta este,
de fapt, Preºedinþia
Uniunii Europene.
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Ca cetãþean/ã al/a Uniunii Europene, e
bine sã cunoºti ºi sã respecþi caracteristicile
altor naþiuni europene ºi diferenþele dintre ele. Va trebui sã înveþi sã lucrezi împreunã cu alþi tineri pentru
scopurile voastre comune.
Experienþa internaþionalã te va ajuta sã cunoºti procesul democratic, sã
dobândeºti o gândire practicã ºi independentã ºi sã înveþi sã iei iniþiativã.

ªtiai cã…
...Comisia
Europeanã
deþine dreptul unic de
iniþiativã în elaborarea
actelor din cadrul politicilor comunitare?

ªtiai cã…
România. Stat european?
Romania. An European State?
La Roumanie. Un Etat europeen?
Þara noastrã, ca oricare stat candidat, trebuie sã îndeplineascã trei criterii de aderare,
denumite ºi „criteriile de la Copenhaga”:
1. criteriul politic – România trebuie sã aibã instituþii stabile care sã garanteze
democraþia, respectarea ºi aplicarea legilor, drepturile omului ºi respectul pentru
minoritãþi;
2. criteriul economic – þara noastrã trebuie sã aibã o economie de piaþã care sã
funcþioneze;
3. criteriul legislativ – constã în adoptarea legislaþiei existente în UE (denumitã,
generic, acquis european) ºi asigurarea capacitãþilor instituþiilor statului pentru
aplicarea ºi respectarea acestei legislaþii.

…stelele de pe
drapelul european reprezintã
popoarele Europei ºi nu
statele membre? De
aceea drapelul nu este
modificat cu ocazia
extinderilor Uniunii.
Drapelul european nu
înlocuieºte drapelul
naþional ºi ca urmare
fiecare þarã îºi pãstreazã
propriul drapel?
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Simbolurile
Uniunii Europene:
European Union Symbols:
Les symboles de l’Union europeenne:
l drapelul european este albastru cu douãsprezece stele;
l imnul european este „Oda bucuriei” din Simfonia a IX-a de Beethoven;
l moneda unicã este Euro ºi ea a înlocuit la 1 ianuarie 2002 monedele ºi bancnotele naþionale;
l „Unitate în diversitate” este deviza pentru Europa care a fost aleasã, în urma unui
concurs la care au participat 80.000 de tineri;
l Ziua Europei este 9 mai pentru cã aceastã zi marcheazã începutul Europei Unite
(declaraþia Schuman, 9 mai 1950).

ªtiai cã…
...doar trei state din cele 15
membre mai vechi (Austria, Belgia, Danemarca,
Finlanda, Franþa, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Luxemburg, Marea
Britanie, Olanda,
Portugalia, Spania,
Suedia) nu fac parte din
zona Euro? Acestea sunt:
Marea Britanie,
Danemarca ºi Suedia.

EuroBani:
EuroMoney:
L’Euro-Argent:
Trebuie sã ºtii cã existã 7 bancnote Euro cu urmãtoarele valori nominale: 5, 10, 20, 50,
100, 200 ºi 500. Ele sunt identice pentru toate statele din zona Euro.
Existã 8 monezi cu urmãtoarele valori nominale: 1, 2, 5, 10, 20 ºi 50 de cenþi, precum ºi 1 ºi 2 Euro. Una dintre feþe este comunã tuturor monezilor ºi este cea pe
care este marcatã valoarea. A doua faþã este diferitã de la stat la stat ºi are marcatã un simbol naþional. Acesta poate fi profilul suveranului, ca în cazul Olandei,
Belgiei, Spaniei sau Luxemburg.
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Alte state au alte semne; de exemplu,
Irlanda are inscripþionatã o harpã, Germania –
poarta Branderbourg, Austria – o floare de colþ. În
afarã de cele 15 modele, mai existã trei state care au emis
moneda Euro: San Marino, Monaco ºi Vatican. Dacã obþineþi
monede emise de aceste state, pãstraþi-le, pentru cã sunt niºte raritãþi!

ªtiai cã…
...introducerea
Euro pentru cetãþenii acestor state
avantajeazã practicarea
turismul, dezvoltarea
activitãþilor comerciale ºi
mediul de afaceri?

ªtiai cã…
...ºi noi avem
nevoie de sprijinul tãu? Care este
pãrerea ta despre broºurã ºi informaþiile pe
care le conþine? Opiniile
tale sunt importante
pentru noi?
Scrie-ne la info@cpe.ro

P.S.
Noi ºtim cã TU eºti
primul pas cãtre schimbare!
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Informaþii?
Ai nevoie de sprijin? Aici!
Information? Need help? Here!
Informations? As-tu besoin d’aide? Tu la trouves ici.
www.15-25.ro
burse de studii, stil de viaþã, voluntariat în þãri europene
www.europa.eu.int/youth ºi http://myeurope.eun.org
proiecte europene pentru tineri
www.infoeuropa.ro
valori, instituþii ale UE, oportunitãþi de finanþare UE
www.socrates.ro
burse la universitãþi din Europa
www.eurodesk.org/trans-europe/ro_files/programmes_ro.html
sprijin financiar pentru a continua studiile
www.europa.eu.int/comm/education/socrates/comenius/index.html ºi www.socrates.ro
finanþãri ale unor proiecte pentru tineri
www.ansitromania.ro
programe de voluntariat pentru tineri
www.cpe.ro
proiecte privind ºansele egale
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Pour Toi,
une education
europeenne.

PENTRU TINE,
EDUCAÞIE EUROPEANÃ.

For You,
an european education.
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Educaþie de calitate.
Ai parte de aºa ceva?
Quality education. Got any?
Education de qualite. Est-ce que tu en as?

Stereotip de gen:
generalizãri despre caracteristicile femeilor ºi bãrbaþilor ce au efecte
negative asupra dezvoltãrii acestora.

Educaþia este unul din factorii cei mai importanþi în dezvoltarea ta
personalã!
Þãri europene precum Danemarca, Germania, Austria ºi Marea Britanie au procente mari de tineri care terminã liceul. Altele, precum Finlanda, Suedia, Belgia,
Danemarca ºi Marea Britanie au cele mai mari procente de tineri ºi tinere care urmeazã
o facultate sau au studii postliceale.
Portugalia, urmatã de Spania ºi Italia, are cel mai mare numãr de tineri care au pãrãsit
ºcoala în primii ani de liceu ºi, pentru rezolvarea acestei probleme, sunt susþinute acþiuni
de sprijin a tinerilor ºi tinerelor aflaþi în prag de abandon ºcolar.
Numãrul fetelor ºi bãieþilor care merg la ºcoalã variazã mult în þãrile UE. În prezent,
tinerele urmeazã, în mai mare mãsurã decât tinerii, forme superioare de educaþie (facultate, studii postliceale, studii postuniversitare).
Educaþia de calitate a copiilor, tinerilor ºi adulþilor face ca Europa unitã sã devinã
o comunitate mai bunã pentru toþi membrii sãi. O astfel de educaþie asigurã oportunitãþi egale de dezvoltare ºi afirmare atât fetelor, cât ºi bãieþilor.
Foloseºte informaþiile pe care þi le oferim, ºi îþi poþi da seama în ce mãsurã
beneficiezi de educaþie de calitate. Dacã lucrurile nu sunt aºa cum îþi doreºti,
schimbarea poate porni de la TINE.
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Euro ªanse Egale
Euro Equal Opportunities
Euro Egalite des Chances
Dacã îþi doreºti sã trãieºti într-o þarã în care fetele ºi bãieþii/femeile ºi
bãrbaþii sunt trataþi (ºi se trateazã fiecare) cu respect ºi bunãvoinþã,
atunci trebuie sã fii informat despre ce înseamnã educaþia bazatã pe
ºanse egale. Eliminarea multor discriminãri ºi susþinerea de oportunitãþi egale
pentru toþi membrii comunitãþii se realizeazã în principal prin educaþie.

ªtiai cã…
...faptul cã
mulþi oameni nu
considerã încã inechitatea de gen ca fiind o
problemã, constituie o
piedicã în rezolvarea
multor probleme cu care
se confruntã unele fete
sau femei?

Statisticile aratã cã:
l femeile se regãsesc într-un numãr mai mic în domenii precum: matematica, ºtiinþe ºi
tehnologie;
l în facultãþile de inginerie procentul bãrbaþii este de 98%, iar în cele de ºtiinþe naturale
de 83%;
l educaþia ºi sãnãtatea sunt domenii de activitate în care bãrbaþii sunt în numãr foarte
mic, ei regãsindu-se în special în poziþiile de conducere (ex.: în învãþãmântul universitar
posturile de conducere sunt în proporþie de 80% ocupate de bãrbaþi).
Admiterea la liceu se bazeazã pe probe de aptitudini matematice ºi verbale. La aceste
probe bãieþii se descurcã, în general, mai bine decât fetele, pentru cã ei au fost încurajaþi în mai mare mãsurã sã îºi dezvolte aceste aptitudini. Rezultatele influenþeazã modul
în care tinerii ºi tinerele percep propriul nivel de inteligenþã. Din acest motiv, multe
fete, pe parcursul anilor de liceu, dovedesc mai puþinã încredere în forþele proprii
decât bãieþii.
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În cadrul unui studiu, peste 1100 de
copii au fost întrebaþi cum ar fi viaþa lor
dacã a doua zi ar aparþine celuilalt gen.
Rezultatele au confirmat existenþa unor stereotipuri:
l 42% dintre fete au considerat ca fiind pozitiv faptul de a fii
bãiat. Motivele? S-ar simþi mai sigure, ºi-ar face mai puþine griji
legate de ceea ce cred ceilalþi despre ele, ar fi tratate cu mai mult
respect ºi ar avea ºanse mai mari sã câºtige mai mulþi bani din slujbe mai
bune.

ªtiai cã…
…o educaþie
de calitate corecteazã multe stereotipuri ce genereazã în
prezent inegalitãþile de
gen de pe piaþa muncii,
din familie ºi din comunitate?

l 5% dintre bãieþii au apreciat ca pozitiv rolul de fatã. Motivele? Mai puþine pedepse,
note mai bune, nu plãtesc la întâlniri ºi nu sunt rãnite în timpul bãtãilor. De asemenea, au susþinut cã fetele pot plânge sau flirta pentru a ieºi dintr-o problemã.

Concluzia?
Pentru ca tinerii sã poatã beneficia de oportunitãþile sociale, de studiu sau de carierã, este important ca profesorii sã sprijine tinerii ºi tinerele în mod egal în cadrul
clasei ºi al ºcolii. Mult mai important este ca tinerii ºi tinerele sã se sprijine ºi
sã se respecte reciproc.
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Acces egal la educaþie
Equal acces to education
Egalite des chances dans l’acces a l’education
Pentru a asigura accesul egal al tuturor copiilor la educaþie sunt
importante:
l sprijinirea copiilor ce provin din familii cu venituri mici pentru a se înscrie
la grãdiniþã;
l prevenirea sarcinii la adolescentele eleve ºi sprijinirea lor în continuarea studiilor;
l îmbunãtãþirea serviciilor de orientare ºi consiliere a carierei pentru fete ºi bãieþi;
l pregãtirea profesorilor pentru a oferi sprijin elevilor, în mod special celor din familiile sãrace.

Echitate de gen:
tratament (egal sau
diferit) aplicat femeilor ºi
bãrbaþilor care determinã
beneficii ºi oportunitãþii
egale.

Tratament echitabil în ºcoalã
Equity-based treatment in school
Egalite de traitement dans l’ecole
De la elev/elevã la director/directoare, de la
profesor/profesoarã la pãrinte, cu toþii trebuie sã ne implicãm în promovarea ºi
respectarea drepturilor egale ale fetelor ºi bãieþilor în ºcoalã.
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ªcoala ta respectã
egalitatea de ºanse?
l Afiºele, panourile, publicaþiile ºi materialele expuse îi
reflectã pe toþi elevii ºcolii, fãrã discriminare?
l Regulamentul ºcolii tale cuprinde principiile egalitãþii de ºanse?
Dacã da, sunt ele puse în practicã?
l Se regãsesc aceste principii în atitudinile profesorilor?

Stereotipuri:
„Bãrbaþii au mai multe
calitãþi de lider sau de
manager decât femeile.”
„Femeile sunt mai puþin
dedicate carierei ºi mai
mult vieþii de familie.”

Manuale... egale?
Equal...manuals?
Des manuels...egaux?
Majoritatea manualelor ºi revistelor folosite de elevi la ºcoalã conþin mesaje care întãresc
prejudecãþile privind femeile ºi bãrbaþii.
În cazul în care foloseºti un astfel de manual, fii atent/ã la mesajele pe care le promoveazã.
Altfel, riºti sã îþi dezvolþi prejudecãþi ce vor constitui mai devreme sau mai târziu un obstacol pentru tine ºi vor nedreptãþi anumite persoane din jurul tãu.
Un astfel de mesaj ce promoveazã stereotipuri este cel în care este prezentatã o familie în care tatãl citeºte ziarul, în timp ce mama gãteºte sau are grijã de copil. Acest
mesaj poate sã îþi afecteze viziunea asupra împãrþirii rolurilor în familie.
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Cine, ce face
pentru ºanse egale
în universitãþile europene
Who does what for gender equality
in the European Universities?
Qui fait quoi pour l’egalite des chances
dans les universitees europeennes?
Belgia
În facultãþile belgiene:
l este susþinutã reprezentarea egalã a femeilor ºi bãrbaþilor în conducerea universitãþilor;
l femeile sunt încurajate sã se implice în domenii precum cercetarea;
l criteriile de selecþie pentru burse sau posturi de conducere nu favorizeazã femeile sau
bãrbaþii.
Olanda
În 1970, mai multe fete decât bãieþi abandonau ºcoala dupã terminarea nivelului primar.
Un numãr de fete continuau totuºi sã meargã la ºcoli care le pregãteau pentru viaþa casnicã. Diploma de absolvire a acestor ºcoli (engl.”domestic schools”) nu reprezenta
echivalentul unei calificãri pentru o profesie, aºa cum era diploma de la ºcolile tehnice.
Graþie schimbãrilor sociale ºi culturale, educaþia a evoluat rapid în ºi a determinat
schimbarea mentalitãþilor la nivelul comunitãþii.
În prezent, fetele au performanþe la fel de bune ca ale bãieþilor, un progres
important fiind fãcut de fetele din grupurile etnice minoritare.

ªtiai cã…
...în universitãþile din Olanda
32% dintre studenþi sunt
fete, iar alegerea
facultãþii este influenþatã
de stereotipuri: doar 2%
dintre fete urmeazã facultãþi tehnice?
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Procentul fetelor studente, în perioada 1970-2001

Management ºcolar
School Management
Management educationnel
Poziþiile de conducere din instituþiile ºcolare sunt ocupate în majoritatea cazurilor
de bãrbaþi. Promovarea femeilor în astfel de poziþii este blocatã de atitudini care
nu apreciazã calitãþile de lideri ale femeilor. Singura excepþie este în grãdiniþe
ºi în învãþãmântul primar, unde majoritatea directorilor sunt femei.
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Ce este de fãcut?
l susþinerea femeilor pentru a ocupa poziþii de
management în cadrul instituþiilor ºcolare;
l susþinerea profesoarelor/învãþãtoarelor pentru a deveni lidere
în instituþiile în care lucreazã.

Exemple de urmat

ªtiai cã…
...în prezent
existã organizaþii, asociaþii sau reþele
internaþionale de femei
manager care au iniþiative pentru susþinerea
femeilor în poziþii de
conducere în ºcoli ºi universitãþi?

Examples to be followed
Exemples a suivre
Austria
Aici, educaþia pentru egalitatea de ºanse pentru femei ºi bãrbaþi a primit o atenþie specialã, punându-se accent pe eliminarea discriminãrii.
Obiective ale educaþiei pentru egalitate:
l înþelegerea faptului cã fetele ºi bãieþii sunt ºi se comportã diferit în societate ºi a
faptului cã aceasta afecteazã alegerile fiecãruia/fiecãreia (educaþia, ocupaþii, stilul de
viaþã, timpul liber);
l eliminarea stereotipurilor din manuale;
l promovarea în rândul celor implicaþi în educaþie a unor comportamente bazate pe
tratamentul echitabil de gen;
l conºtientizarea formelor de violenþã ºi discriminare din ºcoalã.
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Da nema rca
În Danemarca, femeile ºi bãrbaþii sunt vãzuþi ca
egali în luarea deciziilor care-i privesc.
În domeniul egalitãþii de ºanse, acþiunile prioritare privesc:
l eliminarea violenþei împotriva femeilor ºi a traficului cu femei;
l eliminarea marginalizãrii sociale a femeilor ºi bãrbaþilor;
l promovarea femeilor în politicã ºi în management;
l dezvoltarea unui stil de viaþã sãnãtos pentru femei ºi bãrbaþi;
l promovarea egalitãþii între femei ºi bãrbaþi pe piaþa muncii ºi nu numai.
În Danemarca:
l existã cea mai micã diferenþã de platã dintre femei ºi bãrbaþi;
l femeile daneze sunt foarte active pe piaþa muncii;
l numãrul femeilor în parlament este cel mai mare din lume;
l bãrbaþii danezi se implicã foarte mult în problemele familie, în special, în relaþia cu copiii.

ªtiai cã…
...egalitatea de
gen reprezintã
un aspect esenþial al
democraþiei daneze?
Motiv pentru care în
aceastã þarã
funcþioneazã Ministerul
pentru Egalitate de Gen,
care are drept obiectiv
crearea de oportunitãþi
egale pentru femei ºi
bãrbaþi.

Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord
Ce se face în ºcoala britanicã?
l Consiliul elevilor
Fetele ºi bãieþii ocupã un numãr egal de locuri în consiliul elevilor. Una dintre
responsabilitãþile acestui consiliu este sã sesizeze situaþiile de discriminare a fetelor
sau a bãieþilor.
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l Manuale
Manualele sunt elaborate astfel încât, prin
conþinut ºi imagini, sã transmitã un mesaj corect,
necontaminat de stereotipurile de gen.
l Programe educaþionale
În cadrul acestor programe sunt propuse metode de implicare
deopotrivã a fetelor ºi a bãieþilor în diferite sarcini de lucru. Aceasta le
permite copiilor ºi adolescenþilor sã-ºi dezvolte abilitãþi de viaþã (comunicare, lucrul în echipã, negociere etc.).
l Cultura organizaþionalã
Elevi ºi profesori, directorii ºcolilor ºi pãrinþi sunt implicaþi în dezvoltarea ºi
menþinerea unei culturi ºcolare nediscriminatorii.

Român ia
Proiectele derulate în ºcoli ºi licee de cãtre organizaþii neguvernamentale (ONG):
l Concurs de desene ºi seminarii de formare
Elevii au participat la un concurs de desene ºi eseuri pe tema „Fete, bãieþi – diferiþi, dar
egali”, iar profesorii au luat parte la seminarii de formare, exersând astfel comportamente democratice în ceea ce priveºte egalitatea de gen.
l Voluntariat pentru ºanse egale
Elevi ºi profesori voluntari au desfãºurat activitãþi de promovare a egalitãþii prin
reviste, piese de teatru, festival de film, cursuri de formare etc.
l Implicare comunitarã
Tinerii implicaþi în proiect au identificat probleme cu care se confruntã femeile
ºi bãrbaþii din comunitatea lor ºi s-au implicat în soluþionarea acestora, sprijiniþi de profesori ºi autoritãþi.
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Ta carriere...
...fabriquee en Europe!

CARIERA TA...
…FABRICATÃ ÎN EUROPA!

Your career…
…made in Europe!
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Cât de importantã este
pentru tine cariera?
How important is your career for you?
Quelle importance a pour toi la carriere?

Important!
„Alege o meserie care îþi
face plãcere ºi nu va trebui sã munceºti o zi din
viaþa ta.”

Pentru tinerii europeni dezvoltarea unei cariere de succes reprezintã
unul dintre cele mai importante obiective.
Dupã 2007, o datã cu integrarea þãrii noastre în Uniunea Europeanã, ºi tu vei putea
obþine un loc de muncã în orice þarã a UE.

Tu cum îþi alegi cariera?
Primul lucru pe care trebuie sã-l ºtii este acela cã orientarea ta spre o carierã sau alta
începe cu mult timp înainte de terminarea liceului. Prin activitãþile pe care le preferi în
mod frecvent, îþi dezvolþi anumite abilitãþi ºi interese care îþi vor îndrepta paºii spre anumite profesii, unde sã le poþi valorifica.

Ocupaþii non… conformiste
Accesul tãu pe piaþa muncii poate fi influenþat pozitiv sau negativ de stereotipurile privind cariera.
Aceste stereotipuri pot fi ale tale, ale familiei, prietenilor, profesorilor sau ale angajatorului. Aceºtia
pot considera cã ocupaþii precum cele de asistent/ã medical/ã, profesor/oarã, secretar/ã sunt mai
potrivite pentru fete, iar cele precum mecanic, inginer/ã, doctor/ã sunt mai potrivite pentru bãieþi.
În plus, stereotipurile pot influenþa salariul, promovarea ºi alte recompense, în baza ideii cã
munca femeii nu este atât de dificilã sau importantã ca cea a bãrbatului sau a ideii cã
femeia este mai competentã în anumite posturi, iar bãrbatul în altele.
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Important!
Ori de cãte ori întâlneºti o astfel de situaþie, trebuie
sã ºtii cã eºti discriminat/ã din perspectiva ºanselor egale
de gen. Prin lege, ai drepturi. Depinde doar de tine ca ele
sã îþi fie respectate.

ªtiai cã…
...discriminarea
de gen privind
ocupaþiile stã la baza
diferenþierii între bãrbaþi
ºi femei pe piaþa muncii?

Ce beneficii poþi avea… alegând ceea ce þi se potriveºte:
l un numãr mai mare de locuri de muncã, în diverse domenii;
l posibilitatea de a alege ceea ce þi se potriveºte;
l oportunitatea de a câºtiga mai bine în domeniul tãu de interes.

Ce obstacole poþi întâlni... alegând ceea ce þi se potriveºte:
- pentru fete:
l lipsa încrederii în sine;
l lipsa susþinerii din partea familiei, prietenilor, profesorilor, colegilor de clasã sau de
muncã (hãrþuire sau izolare);
l lipsa unei experienþe anterioare.
- pentru bãieþi:
l lipsa susþinerii din partea familiei, prietenilor, profesorilor, colegilor de clasã sau de
muncã;
l educaþie (bãieþii sunt în general îndepãrtaþi de carierele tradiþionale pentru femei);
l salariu scãzut;
l discriminare la locul de muncã.
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Din bancã… la birou!
From the schooldesk… to the office!
Du pupitre… au boulot!
În þãrile UE, în ultimii 20 de ani, mulþi tineri:
l învaþã/studiazã pânã la o vârstã mai înaintatã ºi astfel îºi câºtigã mai
târziu independenþa financiarã;
l trecerea de la ºcoalã la piaþa muncii dureazã mai mult, pentru cã tinerii
lucreazã cu jumãtate de normã în timpul studiilor, dar ºi pentru cã existã puþine
locuri de muncã.
Un nivel superior de educaþie te poate ajuta sã obþii locul de muncã dorit. Cu
toate acestea, participarea la nivele superioare de educaþie nu înseamnã neapãrat ºi
reuºita pe piaþa muncii. Deºi rãmân mai mult timp în ºcoalã, tinerele ºi tinerii au în continuare procente reduse de participare/angajare pe piaþa muncii, în majoritatea þãrilor
membre ale UE.

Important!
Tinerii cu nivele superioare de educaþie se
angajeazã mai rapid ºi
reuºesc în numãr mai
mare în carierã decât cei
care nu au atins aceste
nivele.
Mai mult, tinerii care
lucreazã cu jumãtate de
normã în timpul studiilor,
din þãrile cu sisteme de
educaþie ce includ, pe
lângã cursuri teoretice ºi
practicã la locul de
muncã, se angajeazã mai
uºor.

În Finlanda, Grecia ºi Italia, problemele legate de gãsirea primului loc de muncã
reprezintã pentru 80% din tinerii aflaþi în cãutarea unui job, principalul motiv pentru care
nu s-au putut angaja. În Austria, Germania ºi Marea Britanie doar 20-25% dintre tineri
se confruntã cu asemenea situaþii.
Pe drumul spre obþinerea locului de muncã pe care þi-l doreºti, te poþi confrunta cu obstacole legate fie de gãsirea lui, fie de condiþiile de muncã mai puþin
bune decât cele în care þi-ai fi dorit sã lucrezi.
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Obstacole pe care ai putea sã le
întâlneºti în cãutarea unui loc de muncã:
l faptul cã majoritatea angajatorilor solicitã experienþã
în domeniu;
l insuficiente locuri de muncã în domeniul dorit de tine;
l nepotrivirea dintre abilitãþile pe care le ai ºi cerinþele postului pe care
vrei sã îl ocupi;
l insuficiente informaþii despre oportunitãþile de angajare;
l faptul cã nu ºtii cum sã “te vinzi” angajatorului;
l faptul cã, deºi în jurul tãu existã persoane ce te pot ajuta în gãsirea unui loc de
muncã, nu reuºeºti sã îi identifici ºi sã îi implici în cãutarea ta;
l pierderea încrederii în propriile tale forþe atunci când prima încercare de angajare a
eºuat.

Ce poþi face? Multe!
l implicã-te voluntar/ã în activitãþi extraºcolare pentru a câºtiga experienþã în lucrul cu
ceilalþi ºi a învãþa sã îþi asumi responsabilitãþi;
l cautã sã gãseºti diverse domenii în care þi-ar plãcea sã lucrezi ºi în care ai abilitãþi;
l cautã sã afli care sunt cerinþele postului ºi sã începi sã-þi dezvolþi abilitãþile cerute;
l depinde numai de tine sã ai acces la informaþie; spune-le tuturor cã vrei sã te angajezi în domeniul dorit, cautã diverse surse de informare;
l poþi apela la consilierul din ºcoala ta, poþi gãsi pe Internet informaþii utile despre
instrumentele de marketing personal (CV, scrisoare de intenþie, sfaturi despre cum
sã cauþi eficient locul de muncã dorit, cum sã te prezinþi la interviu etc.);
l fã networking: dezvoltã-þi o reþea de persoane resursã din cât mai multe ºi mai
diverse domenii ºi menþine legãtura cu ele;
l succesul te aºteaptã: ai mereu încredere în tine!

ªtiai cã…
…mobilitatea
în educaþie ºi
formare profesionalã vor
fi îmbunãtãþite prin
recunoaºterea reciprocã
a studiilor, diplomelor ºi
calificãrilor profesionale?

ªtiai cã…
…în 2002 Comisia Europeanã
estima mai mult de 1,6
milioane de posturi
vacante în domeniul
tehnologiei informaþiei ºi
comunicãrii?
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Societatea evolueazã într-un ritm
din ce în ce mai alert. De aceea, piaþa muncii ºi
cerinþele angajatorilor se aflã în permanentã schimbare.
Cei mai afectaþi sunt tinerii care se aflã în cãutarea primului loc de
muncã, dar nu au primit în ºcoalã o educaþie dinamicã, adaptatã celor mai
recente cerinþe.

Cele mai cerute competenþe:
l
l
l
l

abilitãþi de comunicare;
capacitatea de planificare ºi organizare a activitãþilor;
capacitatea de a lucra în echipã;
abilitãþi practice: capacitatea de a rezolva probleme ºi a negocia, de a utiliza noile
tehnologii etc.;
l abilitãþi de cãutare, analizã ºi organizare a informaþiilor.

Important!
Informarea despre piaþa
muncii, dezvoltarea permanentã a abilitãþilor ºi
cunoºtinþelor sunt necesare pentru a face faþã
schimbãrilor pe piaþa
muncii.

Important!
Certificatele de limbi
strãine constituie un
avantaj pentru majoritatea angajatorilor
strãini.

Tinerele ºi tinerii din UE…
…considerã cã abilitãþile din domeniul tehnologiei informaþiilor sunt determinante în gãsirea unei slujbe (43%).
…folosesc o limbã strãinã pentru a comunica (68%).
…sunt de pãrere cã educaþia este vitalã pentru dezvoltarea abilitãþilor, prin
învãþare pe parcursul întregii vieþi. Aceastã educaþie continuã va determina
securitatea locului de muncã ºi reuºita pe piaþa muncii.
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Ai drepturi! Foloseºte-le!
You have rights! Use them!
Tu as des droits! Utilise-les!
Dreptul de acces la angajare - angajatorii nu trebuie sã
discrimineze bãrbaþii sau femeile când angajeazã pe cineva. În acest sens
anunþul de angajare nu trebuie sã fie în favoarea unuia dintre sexe, în cadrul
interviului de angajare nu trebuie puse întrebãri cu referire directã la aspecte ale
vieþii personale.
Dreptul la formare profesionalã - bãrbaþii ºi femeile care deþin acelaºi post au dreptul la aceleaºi oportunitãþi de educaþie, formare ºi dezvoltare profesionalã.

Dreptul la muncã
Ca cetãþean al Uniunii
Europene, ai dreptul sã
munceºti în orice þarã din
UE.
Indiferent de þara în care
munceºti, legislaþia impune, indiferent dacã
eºti femeie sau bãrbat,
sã fii tratat în mod egal
ºi sã ai aceleaºi drepturi
ºi oportunitãþi la locul de
muncã.

Cariera ta prin Europa. Bagajul necesar.
Your career through Europe. Neccesay lugage.
Ta carriere a travers l’Europe. Le baggage necessaire.
Obþinerea unui loc de muncã depinde din ce în ce mai mult de anumite calificãri,
diplome, experienþe de muncã sau de cunoaºterea unei limbi strãine.

Ce limbi strãine cunoºti ºi… cît de bine?
Dacã vrei sã îþi gãseºti un loc de muncã în una din þãrile membre UE, fii sigur cã þi se
va cere un anumit nivel de cunoaºtere a limbii naþionale a þãrii în care vrei sã lucrezi
ºi o limbã de circulaþie internaþionalã.
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Care este nivelul
de recunoaºtere al diplomelor tale?
Suplimentul de diplomã este un document care permite
recunoaºterea, în þãrile membre UE, a studiilor efectuate în
orice altã þarã din UE. Acesta este o anexã ataºatã la diploma de
studii, în care se descriu conþinutul diplomei ºi terminologia, care pot fi
diferite în alte þãri decât cea în care a fost obþinutã diploma.

Important!
Diplomele NU garantezã succesul!

Ce experienþã practicã ai?
Experienþa profesionalã dobânditã de tine în þara ta este luatã în considerare când vrei
sã te angajezi într-o þarã a Uniunii Europene ºi determinã obþinerea unui salariu bun.

ªomaj… european?
Orice angajat care ºi-a pierdut locul de muncã într-o þarã membrã UE are dreptul la aceleaºi beneficii de ºomaj ca cetãþenii de origine ai acelei þãri.
Ca cetãþean/ã al/a UE, aflat în cãutarea unui loc de muncã, poþi cere ca beneficiile de
ºomaj din þara ta de origine sã fie transferate în þara în care locuieºti pentru o perioadã
de maximum 3 luni.

ªtiai cã…
…suplimentul
de diplomã pentru studii universitare în
România va fi eliberat la
cerere ºi gratuit începând
cu anul 2005?

ªtiai cã…
...fiecare þarã
membrã UE îºi
poate rezerva anumite
locuri de muncã pentru
cetãþenii sãi proprii?
Acestea sunt posturi
precum: judecãtori, autoritãþi, serviciul diplomatic,
forþele armate, de poliþie
ºi de securitate, primãrii
etc.

Ai vizã? Dar permis de muncã? Oricum nu-þi trebuie…
Ca cetãþean/ã al/a Europei Unite, nu vei mai avea nevoie de vize, paºaport ºi
control medical pentru a intra într-o altã þarã membrã UE. O carte de identitate îþi va permite sã intri liber ºi sã locuieºti în þara UE aleasã de tine timp de
3 luni, ceea ce îþi poate fi util în cãutarea unui loc temporar de muncã.
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Cetãþenii UE nu au nevoie de permis de muncã. Totuºi, imediat ce gãseºti un
loc de muncã, nu mai târziu de 3 luni de la sosire, trebuie sã aplici pentru a obþine “permisul de rezidenþã într-o
þarã membrã UE”. Acesta este valid timp de 5 ani ºi poate fi reînnoit automat.

Salarii europene

ªtiai cã…
…singura categorie de vârstã
ºi singura þarã din UE în
care salariul femeilor este
mai mare decât cel al
bãrbaþilor este categoria
de vârstã 20-30 ani din
Portugalia?

Cine câºtigã… mai bine?
În Uniunea Europeanã, existã diferenþe între modul în care sunt plãtiþi bãrbaþii ºi
femeile. Acestea se datoreazã profesiei, vârstei dar ºi unor prejudecãþi ale angajatorilor.
Împotriva acestor discriminãri statele ºi Uniunea Europeanã au adoptat legi naþionale ºi
comunitare.
Cu cât câºtigã bãrbaþii mai mult decât femeile (procente pe categorii de vârstã)
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De ce?
l foarte multe femei lucreazã în sectorul public;
aici salariile sunt mai mici decât în sectorul privat,
unde lucreazã mai mulþi bãrbaþi;
l bãrbaþii au vechime mai mare în muncã decât femeile;
l mai multe femei decât bãrbaþi lucreazã cu normã redusã;
l bãrbaþii au, într-un numãr mai mare, profesii mai bine plãtite (industrie,
transport, construcþii);
l recompensarea pentru orele de muncã prestate peste program se aplicã în special în anumite sectoare de producþie, în care lucreazã mai ales bãrbaþii;
l mai mulþi bãrbaþi decât femei lucreazã în domenii cu risc crescut de accidente de
muncã, beneficiind astfel de sporuri de risc;
l bãrbaþii, într-un numãr mult mai mare decât femeile, au acces la posturi de top
management, beneficiind de salarii mai mari.

Ce se poate face pentru egalitatea de ºanse pe piaþa muncii?
l încurajarea fetelor de a se angaja în sectorul privat;
l implicarea bãrbaþilor în familie pentru încurajarea femeilor sã îºi construiascã propria
carierã;
l promovarea unor modele de femei sau bãrbaþi ce ºi-au dezvoltat cariere de succes
în ocupaþii non-tradiþionale;
l dezvoltarea abilitãþilor de management ale femeilor ºi promovarea lor în funcþii de
conducere.

ªtiai cã…
…în UE, dacã
am aduna toate
salariile bãrbaþilor, suma
lor ar fi cu 15% mai
mare decât cea a salariilor tuturor femeilor?

ªtiai cã…
...în UE, din
procentul de
10% al celor mai bine
plãtite persoane, femeile
reprezintã doar 2%, iar
din procentul de 10% al
celor mai prost plãtite
persoane, ele deþin peste
5,4%?
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Lupta împotriva
discriminãrii.
Ce ne poate împiedica?
l mulþi angajatori ºi angajaþi nu observã existenþa unei diferenþe în modul în care sunt plãtiþi femeile ºi bãrbaþii;
l legislaþia privind plata egalã a femeilor ºi bãrbaþilor ori nu existã, ori
este ineficientã;
l angajatorii ºi sindicatele care realizeazã cã existã o problemã în modul în care
sunt plãtiþi femeile ºi bãrbaþii, nu ºtiu cum sã o soluþioneze.

De ce ºanse egale pe piaþa muncii?
Why equal opportunities on the labour market?
Pourquoi on a besoin d’egalite des chances sur le marche du travail?
Pentru cã:
l
l
l
l
l
l
l
l

sunt drepturi ale angajaþilor;
contribuie la dezvoltarea pieþei muncii;
promoveazã valori europene;
atrage ºi pãstreazã cele mai potrivite persoane pentru un anumit post;
scade dependenþa economicã a femeilor faþã de bãrbaþi;
scade riscul familiior de a se confrunta cu sãrãcia;
dezvoltã o forþã de muncã foarte motivatã;
micºoreazã riscului apariþiei conflictelor de muncã dintre angajaþi ºi angajatori.

ªtiai cã…
…o datã cu
înaintarea în
vârstã, creºte ºi mai mult
decalajul dintre salariile
bãrbaþilor ºi cele ale
femeilor?

Stereotipuri
„Bãrbatul este cel care
trebuie sã susþinã financiar familia.”
„O femeie puternicã este
mai puþin femininã ºi
atractivã.”
„Este ceva în neregulã cu
un bãrbat, dacã
partenera lui câºtigã mai
mulþi bani decât el.”
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Europa…
bãtrânul continent
Europe… the old continent
L’Europe… l’ancien continent.
Cum se trãieºte... la vârsta a treia?

ªtiai cã…
…în viitor în
România, vârsta
la care femeile se vor
putea pensiona va
deveni egalã cu cea a
bãrbaþilor, ºi anume 65
ani?

În anul 2000, un procent de 16% din populaþia din UE avea vârsta oficialã de
pensionare (65 de ani) sau peste. Dintre aceºtia, aproape 60% erau femei.

ªtiai cã…
…în România
se observã fenomenul de îmbãtrânire
a populaþiei, în urma
scãderii natalitãþii ºi
creºterii populaþiei vârstnice cu cca. 22,3%
(1990 - 2003)?
Procentul persoanelor de peste 65 ani în þãrile UE
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Prin modul în care sunt stabilite pensiile în UE, cetãþenilor li se oferã posibilitatea de
a-ºi menþine standardul de viaþã pe care îl aveau
înainte de pensionare.
De ce au femeile pensii mai mici decât bãrbaþii:
l au lucrat în domenii mai prost plãtite;
l ºi-au întrerupt activitatea datoritã concediilor de maternitate;
l au lucrat cu jumãtate de normã pentru a se implica în creºterea copiilor;
l s-au pensionat mai devreme.
Lucrând mai puþin, contribuþia lor la fondul de pensii a fost mai micã. Astfel, la calcularea pensiilor ele au fost dezavantajate.

ªtiai cã…
…deºi multe
persoane cu
vârstã de peste 60 de ani
doresc în continuare sã
lucreze, ele se confruntã
cu o atitudine negativã
din partea angajatorilor
ºi chiar din partea
colegilor mai tineri?
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Ce preferi? ªef sau ªefã?
What do you prefere?
Boss or Woman Boss?
Qu’est-ce que tu preferes? Chef ou femme chef?
În þãrile din Uniunea Europeanã, fetele reprezintã 55% dintre absolvenþii
învãþãmântului gimnazial ºi liceal ºi aproximativ 30% dintre absolvenþii universitãþilor. În consecinþã, mai multe femei vor putea ocupa posturi de
conducere. Progresul a fost fãcut în zona politicã, în cercetare ºi în relaþiile
internaþionale.
În domeniile de decizie, femeile sunt încã în urma bãrbaþilor:
l doar 25,4% dintre parlamentarii Uniunii Europene sunt femei;
l 30% dintre poziþiile manageriale sunt ocupate de femei.
Cea mai recentã cercetare realizatã în rândul celor mai mari 200 de companii din 13 state
est-europene relevã faptul cã numai 8% dintre posturile de conducere sunt ocupate
de femei. Diferenþele sunt foarte mari, þãrile scandinave având cele mai multe femei care
conduc firme mari. La polul opus, se situeazã Spania, Belgia ºi Italia, unde existã un
numãr foarte mic de femei numite în posturi de conducere.

ªtiai cã…
...în Olanda a
fost creat programul „Oportunitate în
Afaceri” („Opportunity
in Business”) pentru a
sprijini femeile care
doresc sã obþinã o
poziþie de conducere?

ªtiai cã…
…în companiile incluse în
topul celor mai bune 25
nu existã nici o femeie în
consiliul de conducere, în
topul celor mai bune 100
este o singurã femeie
inclusã, iar în topul 500
sunt doar 5 (adicã 1%)?

Cele mai multe femei promovate pe posturi de conducere sunt în SUA, care a
devansat cu mult Europa din acest punct de vedere.
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INFORMAÞII PERSONALE
Nume
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Naþionalitatea
Data naºterii

[ NUME, PRENUME ]
[ NUMELE ªI NUMÃRUL STRÃZII, codul poºtal, oraºul, þara ]

[ ZIUA, luna, anul ]

EXPERIENÞA DE MUNCÃ
• Date (de la – la)

[ Adãugaþi paragrafe separate pentru fiecare post relevant ocupat, începând cu cel mai recent.]

• Numele ºi adresa angajatorului
• Domeniul sau tipul de activitate
• Ocupaþia sau poziþia deþinutã
• Principalele activitãþi ºi responsabilitãþi

EDUCAÞIE ªI FORMARE
• Date (de la – la)
• Numele ºi tipul organizaþiei
• Principalele subiecte/abilitãþi
practice acoperite
• Denumirea calificãrii obþinute
• Nivelul în clasificarea naþionalã a
ocupaþiilor (dacã este cazul)

[Adãugaþi paragrafe separate pentru fiecare curs relevant,
începând cu cel mai recent.]
care a furnizat cursurile de formare sau educaþionale
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ABILITÃÞI ªI COMPETENÞE
PERSONALE
LIMBA MATERNÃ
ALTE LIMBI
• Abilitãþi de citit
• Abilitãþi scrise
• Abilitãþi verbale

ABILITÃÞI ªI COMPETENÞE
SOCIALE
ABILITÃÞI ªI COMPETENÞE
ORGANIZATORICE
ABILITÃÞI ªI COMPETENÞE
TEHNICE
ABILITÃÞI ªI COMPETENÞE
ARTISTICE
ALTE ABILITÃÞI ªI
COMPETENÞE
PERMIS DE CONDUCERE
INFORMAÞII ADIÞIONALE
ANEXE

Dobândite în cursul vieþii ºi carierei, dar nu neapãrat
acreditate prin certificate formale ºi diplome.
[ SPECIFICAÞI LIMBA MATERNÃ ]
[ SPECIFICAÞI LIMBA ]
[ Indicaþi nivelul: excelent, bun, de bazã. ]
[ Indicaþi nivelul: excelent, bun, de bazã. ]
[ Indicaþi nivelul: excelent, bun, de bazã. ]
[ Descrieþi aceste competenþe ºi indicaþi unde au fost
dobândite. ] Munca în echipã, în medii multiculutrale, în poziþii
în care comunicarea este importantã ºi situaþii în care munca în
echipã este esenþialã etc.
[ Descrieþi aceste competenþe ºi indicaþi unde
au fost dobândite.] Coordonarea ºi administrarea oamenilor,
proiectelor ºi bugetelor; la locul de muncã, muncã voluntarã ºi
acasã etc.
[ Descrieþi aceste competenþe ºi indicaþi unde au fost
dobândite. ] Cu calculatorul, tipuri specifice de echipamente ºi
maºini etc.
[ Descrieþi aceste competenþe ºi indicaþi unde au fost
dobândite.] Muzicã, scris, design etc.
[ Descrieþi aceste competenþe ºi indicaþi unde au fost
dobândite.] Competenþe care nu au fost menþionate anterior.
[ Includeþi aici orice informaþie care poate fi relevantã, de exemplu, persoane de contact, referinþe etc. ]
[ LISTAÞI ORICE ANEXE ATAªATE. ]
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EuroStyle de vie

EUROSTIL DE VIAÞÃ

EuroLifestyle
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Faci ceva…
pentru sãnãtatea ta?
Are you doing anything… 4 your health?
Qu’est-ce que tu fais pour ta sante?
Sãnãtatea ta depinde de foarte mulþi factori:
1. factori ce nu pot fi modificaþi:
l vârstã;
l sex;
l caracteristici ereditare moºtenite de la pãrinþi.
2. factori ce pot fi modificaþi:
l influenþa educaþiei pentru sãnãtate;
l condiþiile de muncã ºi/sau de trai;
l sprijinul primit din partea celor de lângã tine;
l calitatea serviciilor medicale;
l stilul de viaþã pe care îl ai.

ªtiai cã…
…“Sãnãtatea
nu înseamnã
doar absenþa bolii, ci
este acea stare de bine
din punct de vedere fizic,
mental ºi social”? (Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii)

ªtiai cã…
…în anul
2002, durata
medie de viaþã în
România a fost de
aproximativ 71 de ani
(comparativ cu 78 de ani
în þãrile Uniunii
Europene), cu un avantaj
de aproximativ 3-4 ani
pentru femei comparativ
cu bãrbaþii?
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Stil de viaþã... sãnãtos
Pentru a te menþine sãnãtos/sãnãtoasã trebuie sã afli
atât despre comportamentele sãnãtoase pentru a le adopta,
cât ºi despre cele de risc, pentru a le evita.

Aºa DA
l
l
l
l
l

sã faci exerciþiu fizic de minim 3 ori pe sãptãmânã;
sã te hrãneºti sãnãtos;
sã dormi destul;
sã ai un comportament sexual protejat;
sã adopþi comportamente preventive (vizite medicale regulate, utilizarea centurii de
siguranþã, utilizarea cremelor de protecþie solarã, utilizarea echipamentelor de protecþie).

Aºa NU
l sã fii sedentar;
l sã mãnânci nesãnãtos;
l sã fumezi, sã consumi alcool sau droguri;
l sã ai raporturi sexuale neprotejate;
l sã nu utilizezi centura de siguranþã, echipamentele de protecþie, cremele de
protecþie solarã;
l sã nu te duci periodic la medic.

Dreptul la sãnãtate
“Toate persoanele trebuie sã aibã oportunitãþi
egale de a atinge
întregul potenþial de
sãnãtate. Nimeni nu trebuie sã fie dezavantajat
în atingerea acestui
potenþial.” (Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii)
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ALEGE!
TU decizi cum vrei sã trãieºti.
În orice societate sau culturã anumite comportamente
sunt considerate ca fiind tipic feminine ºi altele ca fiind tipic
masculine. Bãrbaþii ºi femeile vor adopta, în general, acele comportamente încurajate de ceilalþi ºi considerate ca fiind specifice genului lor.
Feminitatea ºi masculinitatea se manifestã în majoritatea activitãþilor pe care
fiecare persoanã le desfãºoarã zilnic: activitãþile recreative, activitãþile sportive,
activitãþile profesionale, comportamentul sexual, comportamentul alimentar, consumul de alcool, fumatul, controlul medical periodic.

Decizi sau nu ce mãnânci?

ªtiai cã…
…alimentaþia
sãnãtoasã
reprezintã aportul de alimente care conþin toate
categoriile de substanþe
nutritive, în cantitãþi care
sã nu depãºeascã nevoile
energetice ale organismului?
Subalimentarea ºi supraalimentarea sunt principalii factori de risc în
apariþia unor boli.

De cele mai multe ori, societatea promoveazã anumite standarde de atractivitate ºi
frumuseþe femininã. Acestea influenþeazã comportamentul alimentar al unor fete.
Astfel, din dorinþa lor de a atinge aceste standarde, fetele ºi femeile adoptã diverse comportamente (cure, diete) ce cresc riscul apariþiei anorexiei ºi bulimiei.
Frecvenþa anorexiei în rândul adolescentelor din þãrile UE este de 1%, iar cea a
bulimiei de 1,5-2%. Numãrul fetelor cu tulburãri alimentare este de 10 ori mai mare
decât cel al bãieþilor.
În acelaºi timp, bãieþii au foarte frecvent deficienþe nutritive, pentru cã alimentaþia lor se bazeazã predominant pe alimente bogate caloric în grãsimi ºi
sãrace în celelalte substanþe nutritive. Acest tip de comportament alimentar
este un factor de risc pentru diverse boli.
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Aºa DA: exerciþiu fizic
Beneficiile exerciþiului fizic asupra sãnãtãþii sunt
numeroase. Un stil de viaþã activ din punct de vedere fizic:
l furnizeazã energie;
l înlãturã efectele nocive ale stresului;
l creºte sentimentul de încredere în sine.
De multe ori, fetele nu sunt încurajate sã facã sport, de aceea exerciþiul fizic
este perceput de ele ca fiind doar o modalitate de a pierde în greutate. Din acest
motiv foarte puþine fete practicã exerciþiul fizic un timp îndelugat. În schimb, pentru
mulþi bãieþi, exerciþiul fizic este o modalitate de menþinere sau îmbunãtãþire a
condiþiei fizice, a sãnãtãþii ºi de petrecere a timpului liber.

Aºa NU: fumat, consum de alcool sau substanþe nocive
În þãrile UE, 50-80% din tinerii de 15 ani au fumat cel puþin o datã.
Trebuie sã ºtii cã fumatul ºi consumul de alcool cresc considerabil riscul apariþiei
cancerului. Consumul de alcool ºi fumatul sunt frecvent privite în societate ca fiind
specifice bãrbaþilor, fiind practicate într-o mai mare mãsurã de bãieþi decât de fete. Din
aceste motive, riscul de apariþie a cancerului este mai ridicat în cazul bãieþilor.
Cercetãrile recente aratã cã numãrul fetelor care fumeazã ºi consumã alcool a
crescut destul de mult. Acest fapt este, în parte, ºi rezultatul promovãrii, în
societate, a unei imagini noi a femeii – „femeia de carierã", care adoptã multe
comportamente considerate în mod tradiþional specifice bãrbaþilor (ex.: fumat
ºi consum de alcool). Astfel, consumul de alcool ºi fumatul sunt considerate
în mod greºit comportamente care exprimã emanciparea.

ªtiai cã…
…mersul pe
jos reprezintã
cea mai frecventã formã
de activitate fizicã pentru
fete, 42% petrecând cel
puþin 1 orã pe sãptãmânã pentru aceasta,
comparativ cu 28%
bãieþi?
În acelaºi timp, fotbalul
este cea mai întâlnitã
formã de activitate fizicã
pentru bãieþi (40%),
fetele mergând mai ales
la fitness - 24% fete faþã
de 17% bãieþi, ºi la înot
– 17% vs. 13% bãieþi.
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Comportamentul sexual:
subiect tabu
Pentru cã multe fete nu sunt încurajate sã discute cu
partenerul despre metodele de contracepþie ºi de protecþie
împotriva bolilor cu transmitere sexualã, numãrul sarcinilor nedorite ºi al
bolilor cu transmitere sexualã este ridicat.

Important!
Stereotipurile
influenþeazã adoptarea
în mod diferit de cãtre
fete ºi bãieþi a
comportamentelor sãnãtoase.
Unele dintre aceste comportamente sunt încurajate la fete (exprimarea
emoþionalã), iar altele la
bãieþi (exerciþiul fizic).

Frecvenþa sarcinilor nedorite la fete, pe grupe de vârstã, procent la mie

În acest fel, stereotipurile
împiedicã adoptarea de
cãtre fete ºi bãieþi a
tuturor comportamentelor sãnãtoase,
necesare dezvoltãrii unui
stil de viaþã sãnãtos.

Unii bãieþii sunt încurajaþi sã-ºi asume comportamente de risc cum ar fi neutilizarea prezervativului ºi evitarea controalelor medicale periodice, fapt ce creºte riscul
bolilor cu transmitere sexualã.
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Stiluri de viaþã…
care se poartã
Trendy… lifestyles
Modes de vie… en vogue

Dacã tinerii din UE cãlãtoresc în strãinãtate în principal pentru a-ºi petrece vacanþa
(86%) sau a studia o limbã strãinã (10%), tinerii români pleacã în strãinãtate, în special, pentru a lucra (37%).
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În ceea ce priveºte modul în care fetele ºi bãieþii îºi
petrec timpul liber, existã diferenþe destul de mari.
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Familie
Family
Famille
Carierã sau cãsãtorie?
Femeile ºi bãrbaþii din þãrile Uniunii Europene se cãsãtoresc în prezent
mai târziu decât în deceniile trecute. Astfel, dacã în 1980 femeile se cãsãtoreau în jurul vârstei de 23 ani, s-a ajuns ca în anul 2000 aceastã vârstã sã fie de
29 ani. La bãrbaþi, vârsta medie la care se cãsãtoresc este mai mare decât la femei,
ºi anume în jur de 30 de ani.
Câteva dintre motivele pentru care femeile ºi bãrbaþii se cãsãtoresc mai târziu sunt:
- studiazã ºi se formeazã profesional un timp mai îndelungat;
- acordã o mai mare atenþie dezvoltãrii propriei cariere atunci când sunt tineri.

ªtiai cã…
…în þãrile candidate la intrarea în UE, femeile tind sã
se mãrite mai devreme
decât cele din UE?

ªtiai cã…
…în statele
membre UE se
nasc în fiecare an mai
mulþi bãieþi decât fete?
Între 1980 ºi 1999,
48,6% dintre copiii nãscuþi în Uniunea Europeanã au fost fete ºi
51,4% bãieþi.

Moment important – naºterea primului copil
Pentru cã multe femei considerã prioritarã dezvoltarea carierei, vârsta medie la
care acestea au primul copil este de 29 de ani (în anul 2000).
În þãrile candidate la UE femeile tind sã aibã primul copil cu 3-4 ani mai devreme
decât cele din Uniunea Europeanã. Aceastã vârstã este mai scãzutã în þãrile unde
existã un mare numãr de persoane care trãieºte în mediul rural (spre exemplu
Bulgaria ºi România).
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Roluri în familia europeanã
În statele din UE, forma tradiþionalã de familie, în care
doar bãrbatul câºtigã bani, a cunoscut un declin ºi a crescut în
schimb numãrul de familii în care amândoi partenerii contribuie la
venitul familiei.
În majoritatea statelor din Uniunea Europeanã (cu excepþia Olandei), amândoi
partenerii lucreazã cu normã întreagã. Ei contribuie astfel la susþinerea
financiarã a familiei.

ªtiai cã…
...în România,
modelul
familial cel mai întâlnit
este cel al familiei cu 2
copii? (32% dintre
familii)

ªtiai cã…
…rolurile pe
care pãrinþii le exercitã în
cadrul familiei determinã
în mare mãsurã modul în
care copilul, fatã sau
bãiat, îºi dezvoltã atitudinile faþã de ceea ce
înseamnã o familie?

Familii în care ambii parteneri lucreazã cu normã întreagã
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Echilibrul carierã - familie
Femeile se confruntã cu problema gãsirii unui
echilibru între cariera profesionalã ºi responsabilitãþile
legate de familie.
Deºi un numãr semnificativ de bãrbaþi dedicã timp îngrijirii copiilor, acest
lucru nu le afectezã la fel de mult cariera, cum se întâmplã în cazul femeilor.
Astfel, dintre bãrbaþii între 20-49 ani care alocã timp îngrijirii copiilor, 90% sunt
angajaþi, în timp ce pentru femei procentul respectiv este de doar 57%.

Stereotipuri
„Principalele îndatoriri
ale tatãlui în cadrul
familiei sunt sã asigure
siguranþa financiarã a
acesteia ºi disciplina.”
„Este mai mult datoria
femeilor decât a bãrbaþilor sã se ocupe de
treburile casei.”

În privinþa împãrþirii responsabilitãþilor de a avea grijã de copii, în statele din UE numãrul
femeilor care au grijã zilnic de copii este de douã ori mai mare decât cel al bãrbaþilor. În plus, acestea alocã ºi mult mai mult timp decât bãrbaþii acestei activitãþi.
Astfel, femeile între 20-49 ani petrec 45 ore sau mai mult pe sãptãmânã având grijã de
copii, în timp ce bãrbaþii alocã acestui tip de activitate sub 30 ore pe sãptãmânã.
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ªtiai cã…
…în România,
femeile
muncesc mai mult în
casã decât bãrbaþii, ele
consumând în medie 3-4
ore pe zi pentru muncile
casnice, în timp ce bãrbaþii mai puþin de trei
sferturi de orã pe zi?

Tipuri de familii clasificate dupã modul în care participã la piaþa muncii

Rolurile femeilor ºi bãrbaþilor în familie ºi societate s-au schimbat foarte mult,
mai ales în þãrile Uniunii Europene. Aceste schimbãri influenþeazã relaþiile din familie. Acum, ambii parteneri se implicã în activitãþile familiale ºi în susþinerea financiarã a
acesteia.
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Dicþionar
Dictionary
Dictionnaire
- gen social / gender / genre: diferenþele sociale între femei ºi bãrbaþi învãþate, sunt
modificabile în timp ºi sunt diferite în interiorul culturilor ºi între culturi (feminitate/masculinitate).
- sex / sex / sexe: caracteristicile biologice prin care fiinþele umane se disting ca femei
ºi ca bãrbaþi (femeiesc/bãrbãtesc).
- egalitate de gen / gender equality / egalite de genre: principiul potrivit cãruia
toate fiinþele umane sunt libere sã-ºi dezvolte abilitãþile personale ºi sã facã alegeri fãrã
limitãri determinate strict de rolurile de gen; comportamentele, aspiraþiile ºi nevoile
diferite ale femeilor ºi bãrbaþilor sunt luate în considerate, valorizate ºi favorizate în mod
egal.
- echitate de gen / gender equity / equite de genre: corectitudinea tratamentului de
gen, care poate fi tratament egal sau diferit, dar care este considerat echivalent în termeni
de drepturi, beneficii, obligaþii ºi oportunitãþi.
- discriminare de sex / sex-based discrimination / discrimination base a le sexe: directã –
când o persoanã este tratatã mai puþin favorabil din cauza sexului sãu; indirectã - cînd o lege,
regulã, politicã sau practicã, aparent neutrã are un impact disproporþionat asupra persoanelor de un
anume sex, cu excepþia diferenþei de tratament care poate fi justificatã de factori obiectivi.
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Opinia ta conteazã! Comentariile tale sunt foarte utile în evaluarea acestei broºuri ºi în elaborarea unor viitoare broºuri de acelaºi gen. Scrierea acestei broºuri a fost un proces de colaborare ºi
elaborare, consultare ºi documentare. Ne-ar fi de mare ajutor sã cunoaºtem în ce mãsurã aceste
materiale ºi resurse corespund nevoilor ºi cerinþelor tale.

Chestionar de evaluare
1. Am citit aceastã broºurã din:
* interes
* curiozitate
* necesitate
* dorinþa de afla mai multe informaþii
2. Capitolele/subcapitolele care mi s-au pãrut cele mai utile au fost.......................
.................................................................................................................................
pentru cã ....…...............................................................................................................
3. Capitolele/subcapitolele care mi s-au pãrut cel mai puþin utile au fost ......................
............................................................................................................................................
pentru cã ……………………….................................................................................................
5. Evaluez în general broºura ca fiind:
Deloc utilã

1

2

3

4

5

Foarte utilã
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6. Evaluez formulãrile din broºurã ca fiind:
Confuze/Greoaie

1

2

3

4

5

Foarte clare /uºor de înþeles

7. Informaþiile ºi resursele din broºurã m-au ajutat sã am o imagine de ansamblu asupra tematicii
Deloc

1

2

3

4

5

Dezvoltã cunoºtinþele

8. Informaþiile ºi resursele din broºurã au impact asupra atitudinilor mele ºi încurajeazã
schimbarea
Deloc

1

2

3

4

5

Schimbã atitudinile

9. Alte informaþii ºi resurse care aº dori sã fie incluse în broºurã ............................................
…………………….........................................................................................................................
…………………….........................................................................................................................
10. Alte comentarii ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Aºteptãm opiniile tale la adresa:
Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE
Strada Cãderea Bastiliei, nr. 33, Sector 1, Bucureºti
Cod poºtal 010613
sau la adresa de e-mail: info@cpe.ro. De la aceastã adresã poþi solicita forma electronicã a chestionarului.

Mulþumim!
60

Autoare
Raluca Anca
Diana Calenic
Alina Chiriac
Elena Salomia

Coordonatoare proiect
Alina Chiriac
Consultantã
Ana-Maria Corlan

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate
2005
e-mail: info@cpe.ro
Aceastã broºurã a apãrut în cadrul proiectului „Ambasadori ai Europei!” iniþiat de
Centrul Parteneriat pentru Egalitate - CPE, implementat cu sprijinul Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii ºi Inspectoratelor ªcolare Judeþene din Iaºi, Bacãu, Galaþi, Suceava,
Vaslui, Vrancea.
Proiectul este finanþat de UNIUNEA EUROPEANÃ prin programul Phare de Micro-Proiecte
– Fondul Europa 2004 ºi co-finanþat de CPE din fonduri primite de la Fundaþia pentru o
Societate Deschisã.
®

2005 CPE

Copyright-ul pentru aceastã broºurã aparþine Centrului Parteneriat pentru Egalitate.
Reproducerea parþialã sau integralã prin orice mijloace (electronice, mecanice, fotocopiere,
înregistrare) a oricãrui material din aceastã publicaþie este strict interzisã în scopuri comerciale, fiind
supusã prevederilor legii drepturilor de autor ºi drepturilor conexe. Textele sunt concepute în scopuri
educative, acestea putând fi reproduse doar în condiþiile menþionãrii sursei.

61

.

Proiect finanþat de UNIUNEA EUROPEANÃ prin programul Phare de MicroProiecte – FONDUL EUROPA 2004
Editor: CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Data publicãrii: 2005
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii
Europene.
ISBN 973-0-03789-2

63

