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Cuvânt înainte

P

rezentul material este un ghid de educaţie civică, destinat profesorilor de liceu, ce cuprinde exemple
de acţiuni pentru promovarea şi susţinerea reprezentării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în
educaţie, pe piaţa muncii, în luarea deciziilor, în viaţa socială.

CUI se adresează acest ghid
Acest ghid este destinat profesoarelor şi profesorilor de liceu interesaţi să-şi dezvolte competenţe
metodologice pentru implicarea comunitară a tinerilor în problematica egalităţii de şanse.
Ghidul reprezintă un material suport pentru profesorii care îşi asumă rolul de facilitatori civici ai egalităţii de
şanse pentru femei şi bărbaţi.
Materialul este o resursă pentru profesori în dezvoltarea de competenţe specifice, de tipul:
• cognitive – informaţii despre: exemple de acţiuni de implicare comunitară, tipuri de probleme
care afectează în special femeile, date privind egalitatea de şanse în Uniunea Europeană,
forme ale discriminării de gen;
• afective – atitudini faţă de rolul şi statutul femeilor şi al bărbaţilor din comunităţile de
apartenenţă;
• metodologice - instrumente adecvate (anchete sociale, acţiuni de advocacy, lobby, tehnici de
monitorizare etc.) pentru stimularea şi implicarea tinerilor în promovarea şi susţinerea egalităţii
de gen;
• evaluative – judecăţi şi opinii cu privire la problematica egalităţii de şanse pentru femei şi
bărbaţi.

CE înseamnă să fii facilitator civic/facilitatoare civică
Facilitatorul civic/ facilitatoarea civică este profesorul/profesoara care:
• respectă drepturile femeilor şi principiul egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi;
• susţine dezvoltarea unui grup/unor grupuri de elevi care se implică în activităţi extraşcolare
de promovare şi respectare a drepturilor femeilor şi a egalităţii de gen;
• are un nivel ridicat de informaţie şi competenţă (privind stimularea dinamicii de grup,
dezvoltarea creativităţii membrilor grupului, creşterea gradului de implicare al acestora) care îl
sprijină/ o sprijină în activităţile grupului pe care l-a dezvoltat;
• îşi asumă responsabilitatea de a susţine drepturile femeilor şi respectarea principiului
egalităţii de şanse în activităţile desfăşurate cu/de către tineri.

CE cuprinde acest ghid
Primul modul al ghidului cuprinde acţiuni prin care tinerii îşi dezvoltă responsabilitatea socială faţă de
comunitatea în care trăiesc. Modulul promovează ideea că cetăţenii beneficiază de siguranţă, bunăstare,
respect, tratament egal cât timp ei se implică în susţinerea acestor valori.
Al doilea modul prezintă probleme ale comunităţii care pornesc de la discriminări de gen sau de la
reprezentări patriarhale asupra statutului şi rolului femeilor în comunitate. Această secţiune a ghidului
cuprinde activităţi de combatere a discriminărilor şi de valorificare a diferenţelor de gen.
Modulul trei prezintă standarde ale Uniunii Europene privind egalitatea de gen şi problematica drepturilor
femeii ca drepturi ale omului.
Modulul patru prezintă rolul organizaţiilor neguvernamentale, exemple de acţiuni de identificare a
discriminărilor de gen şi modalităţi de atragere de resurse pentru acţiunile de susţinere a egalităţii de gen.
Ultimul modul cuprinde exemple de acţiuni de reducere a discriminărilor de gen şi de promovare a
participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în educaţie, sănătate, piaţa muncii, domeniul politic. Modulul
prezintă de asemenea, acţiuni de prevenire a violenţei împotriva femeilor şi de susţinere a membrilor
familiilor monoparentale.
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Ghidul se încheie cu o serie de materiale care sunt destinate să îl ajute pe profesorul – facilitator civic în
acţiunile pe care le desfăşoară cu tinerii:
Î materiale resursă pentru crearea de afişe, pliante, broşuri informative:
- legislaţie în domeniul egalităţii de şanse,
- drepturile femeilor pe piaţa muncii,
- modalităţi de îndepărtare a barierelor de gen în dezvoltarea copiilor,
- informaţii despre violenţa împotriva femeilor,
- informaţii pentru prevenirea traficului cu femei,
- despre dezvoltarea şi implementarea de proiecte comunitare,
- centre pentru părinţi,
Î fişe de lucru pentru centralizarea, analiza, sesizarea de probleme:
- formular de implicare în programe comunitare,
- fişă de centralizare a activităţilor organizaţiilor neguvernamentale,
- fişă de analiză a materialelor de educaţie din perspectivă de gen,
- grilă de monitorizare a mass-mediei din perspectivă de gen,
- scrisoare de sesizare.

CUM se foloseşte acest ghid
Ghidul este destinat pentru dezvoltarea de programe comunitare extraşcolare în scopul susţinerii şi
promovării egalităţii de gen.
Este necesar ca în cadrul programului comunitar profesorul – facilitator civic:
• să dezvolte un grup de acţiune format din tinere şi tineri interesaţi să susţină şi să promoveze
egalitatea de gen,
• să dezvolte împreună cu aceşti tineri un plan de acţiune având drept obiective: să promoveze
în comunităţile din care fac parte (şcoală, familie, grup de prieteni, oraş) respectarea principiului
egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi şi să susţină femeile aflate în dificultate. În planul de
acţiune trebuie prevăzute: activităţile în care tinerii aleg să se implice, timpul şi resursele
estimate pentru fiecare activitate, rezultate aşteptate, modul de diseminare a acţiunilor,
responsabilii pentru fiecare activitate.
• să comunice părinţilor informaţii despre programul comunitar şi să păstreze legătura cu
aceştia pe parcursul implementării acţiunilor,
• să desfăşoare sesiuni de formare cu tinerii înscrişi în grup pentru a le transmite informaţii
despre tipuri de acţiuni de implicare comunitară, forme ale discriminării de gen,
• să susţină şi să supervizeze activităţile desfăşurate de tinerii înscrişi în grupul de acţiune,
• să disemineze activităţile desfăşurate de grupul de acţiune.

Alina Chiriac, coordonatoare program
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MODULUL I
Sprijinirea comunităţii responsabilitatea fiecărui
membru al acesteia
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MODULUL I

Sprijinirea comunităţii responsabilitatea fiecărui
membru al acesteia
COMPETENŢE GENERALE
Tinerii:
1.1. Se identifică ca membri responsabili ai comunităţilor de apartenenţă (familie,
şcoală, oraş, ţară)
1.2. Identifică acţiuni de sprijinire a comunităţilor din care fac parte
1.3. Demonstrează abilităţi de implicare comunitară

Scopul modulului
Acest modul urmăreşte dezvoltarea responsabilităţii tinerilor faţă
de sprijinirea comunităţilor de apartenenţă. Modulul contribuie la
informarea şi abilitarea tinerelor şi tinerilor pentru acţiuni de
promovare a implicării comunitare.
Tinerii sunt încurajaţi să activeze într-un program de implicare
comunitară pentru a-şi dezvolta competenţele civice.

E responsabilitatea o valoare promovată în
comunitatea ta?
Fiecare dintre noi ne naştem într-o familie - aceasta constituie prima comunitate în care
trăim. De aici preluăm primele noastre valori, atitudini, comportamente. Pe măsură ce ne
dezvoltăm ca persoană acest repertoriu se diversifică prin legăturile stabilite cu noi
comunităţi: grupul de prieteni, şcoala, organizaţia în care lucrăm, asociaţiile la care ne
afiliem, localitatea şi ţara în care locuim.
Regulile şi mesajele care vin din partea acestor comunităţi ajung în final să ne definească
ca persoane.
În acelaşi timp, fiecare comunitate se dezvoltă prin implicarea şi sprijinul fiecărui membru
al său la nivelul regulilor, mesajelor şi valorilor promovate de aceasta.
Dezvoltarea comunităţii se răsfrânge pozitiv asupra celor care o susţin prin siguranţă,
bunăstare, respect, tratament egal. Comunitatea asigură toate acestea atâta timp cât
membrii săi se implică activ în promovarea şi menţinerea acestor dimensiuni. Aceste
acţiuni de sprijinire trebuie să se îndrepte în special către membrii dezavantajaţi ai
comunităţii.

Sugestii de întrebări

• Care sunt valorile promovate în familia ta? Dar în şcoala ta?
• În care domenii ale vieţii tale te simţi mai susţinut(ă) de
familia ta? Dar de şcoală?
• Prin ce tipuri de comportamente/acţiuni sprijini familia? Dar
şcoala?
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1.1.1.Tinerii îşi
recunosc
responsabilitatea
de membri în
diferite comunităţi
Tehnici de
lucru
Documentare
Prezentare
Sumarizare
Expunere
interactivă
Discuţie de grup
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Activităţi pentru promotori

MODULUL I

• Pentru a dezvolta sentimentul de apartenenţă la şcoală
al elevilor şi profesorilor, propuneţi promotorilor să realizeze
un pliant de prezentare a şcolii prin care să transmită
valorile susţinute de membrii săi, acţiunile de sprijin a
membrilor comunităţii pe care le-au desfăşurat şi planurile
de sprijinire a comunităţii în viitor. Sugeraţi promotorilor să
distribuie acest pliant în rândul liderilor din şcoală,
membrilor din consiliul elevilor, profesorilor etc.

• Propuneţi promotorilor dezvoltarea unui scurt plan de sprijin prin care să contribuie la
îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor familiei lor (planul să specifice resursele alocate şi
acţiunile concrete avute în vedere). Sugeraţi promotorilor să susţină în cadrul orelor de
dirigenţie o activitate prin care prezintă colegilor ideea de familie ca principală comunitate
şi promovează dezvoltarea unor planuri de sprijin a propriilor lor familii.

Ce este implicarea comunitară?
Dezvoltarea eficientă a competenţelor civice implică crearea unui cadru în care tinerii să
exerseze şi să exploreze diverse tipuri de manifestare şi exercitare a acestora. Una din
competenţele civice de bază, care necesită exersarea şi aplicarea de abilităţi specifice,
este cea de implicare comunitară.
Implicarea comunitară se referă la diverse forme de acţiune concretă prin care un
membru al comunităţii îşi manifestă o atitudine, o opinie sau se implică în activităţi
care produc o schimbare pozitivă la nivelul comunităţii în care acesta trăieşte.

1.2.1. Tinerii
identifică tipuri
de acţiuni de
implicare
comunitară
Tehnici de
lucru
Documentare
Prezentare
Rezumare
Expunere
interactivă
Discuţie de
grup

Diversele forme de implicare comunitară sunt rezultatul iniţiativei societăţii civile şi
reprezintă expresia manifestării competenţelor cetăţeneşti într-un anumit domeniu de
interes (egalitatea de şanse; protecţia mediului; sprijinirea concretă a unor categorii
dezavantajate – copii, vârstnici, persoane cu handicap, şomeri etc.)
Implicarea comunitară se realizează în urma identificării unei nevoi de optimizare sau
dezvoltare a unui domeniu/ activitate din comunitate sau după identificarea unei
probleme la nivelul comunităţii.
Tânăra/ tânărul este astfel încurajată/ încurajat:
- să identifice problemele cu care se confruntă un membru sau mai mulţi membri ai
comunităţii;
- să identifice alternativele de soluţionare a acestora;
- să implementeze alternativa cea mai potrivită de soluţionare/ameliorare a problemelor.
În ce tipuri de acţiuni comunitare te poţi implica?
Un exemplu de activitate de îmbunătăţire a calităţii vieţii membrilor comunităţii este
implementarea unui program de creştere a receptivităţii femeilor de vârsta a treia la
exerciţiu fizic, pentru reducerea riscului de osteoporoză.
Un alt tip de activitate comunitară este dezvoltarea unui sistem de tutoriat pentru copiii
din familii monoparentale în care părinţii au mai puţin timp pentru sprijinirea copilului în
procesul de învăţare.
De asemenea, tinerii se pot implica într-o campanie de informare pentru susţinerea unui
centru comunitar destinat victimelor violenţei domestice sau în campanii de informare a
cetăţenilor despre diferite legi de interes general.
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În funcţie de scopul lor, de “efectul” (beneficiile) pe termen lung sau scurt, formele de
implicare comunitară pot fi stabile sau temporare.
De exemplu, acţiunile unei asociaţii a persoanelor cu handicap sau a mamelor singure
reprezintă forme de implicare comunitară cu acţiune stabilă, în timp ce o campanie antifumat sau de control medical pentru depistarea cancerului cervical reprezintă forme cu
acţiune temporară.
Cum ne organizăm în sprijinirea comunităţii?
Cetăţenii se pot implica în comunitate prin acţiuni individuale sau prin acţiuni coordonate.
Cele din urmă includ mai mulţi indivizi şi sunt mult mai eficiente.
Exemple de acţiuni coordonate sunt cele desfăşurate de diverse organizaţii
neguvernamentale sau asociaţii.
Organizaţii comunitare:
 asociaţii de voluntariat;
 asociaţii de tineret;
 asociaţii de/pentru femei, părinţi, mici întreprinzători, persoane cu handicap,
oameni de afaceri;
 centre comunitare de sprijin pentru victime ale violenţei domestice sau ale
traficului cu fiinţe umane.
Aceste organizaţii ajută diverse grupuri (dezavantajate, de risc) prin acţiuni ca:
 atragere de fonduri;
 sprijin prin voluntariat;
 programe de promovare a unor atitudini şi comportamente în avantajul
comunităţii şi membrilor ei (reciclarea resturilor menajere, campanii anti-fumat
etc.);
 programe de educaţie continuă a membrilor comunităţii (pregătire sau recalificare
profesională, învăţarea limbilor străine, utilizare a calculatorului etc.).

Sugestii de întrebări

• Care sunt categoriile de persoane dezavantajate social din
comunitatea ta?
• Care sunt instituţiile, organismele despre care ai aflat că se
implică în acţiuni de sprijinire a membrilor comunităţii aflaţi în
dificultate?
• În ce activităţi de sprijinire a şcolii sau a oraşului te-ai putea
implica?

Activităţi pentru promotori
• Propuneţi promotorilor să realizeze o listă cu activităţile
de implicare comunitară pe care le pot realiza, întâi într-un
grup restrâns, apoi alături de colegii de şcoală. Sugeraţi-le să
se oprească asupra uneia dintre ele (preferabil, una
realizabilă cât mai repede şi cu puţine resurse – de exemplu,
curăţarea unui parc sau a unui spaţiu verde, amenajarea unui
spaţiu din şcoală, organizarea unei prezentări pentru părinţi
cu tema “Şcoala - resursă a comunităţii”).
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Acţiunile se pot desfăşura:
- pe termen scurt (de exemplu, curăţarea unui parc);
- pe termen lung (de exemplu, cursuri periodice de folosire a calculatorului
pentru cei mici, vizitarea periodică sau “sponsorizarea” unui cămin de bătrâni).
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Realizaţi afişe care să prezinte acţiunea, motivaţia acesteia, beneficiile (personale şi
pentru comunitate) şi nu în ultimul rând, ora şi locul desfăşurării.

MODULUL I

Încercaţi să obţineţi un angajament verbal de la cât mai mulţi colegi asupra participării la
activitate (angajamentul verbal creşte probabilitatea ca aceştia să vină).
Apoi treceţi la lucru!
În timpul activităţii puteţi face fotografii, puteţi lua scurte interviuri de la participanţi,
trecători sau alte persoane implicate (director, profesori, primar etc.).
Apoi realizaţi un afiş cu acestea şi cu alte date legate de activitate (număr de participanţi,
cât de eficientă a fost acţiunea etc.).
Puneţi afişul în şcoală, iar dacă se pot face fotocópii, plasaţi-l şi în alte locuri vizibile din
comunitate (inclusiv la locul acţiunii).
Afişajul trebuie făcut cu aprobarea persoanelor responsabile.

Şcoala – comunitate şi resursă pentru membrii săi
şi pentru cartierul şi oraşul în care se află
1.2.2. Tinerii
promovează
şcoala ca
resursă pentru
comunitate
Tehnici de
lucru
Documentare
Prezentare
Expunere
interactivă
Discuţie de
grup

Şcoala este o comunitate pentru elevii şi profesorii săi şi, în acelaşi timp, a este o resursă
importantă pentru cartierul, oraşul, ţara din care face parte.
Ea se manifestă ca principală resursă
care contribuie la formarea cetăţenilor în
spiritul valorilor de respect, egalitate,
toleranţă şi implicare.
Şcoala reprezintă un centru de sprijin
pentru comunitate, fiind deseori folosită
şi ca adăpost în caz de calamitate
naturală, centru de votare, loc de
întrunire.
De asemenea, şcoala este:
 un centru ce iniţiază şi promovează diverse activităţi de educaţie;
 un loc de întrunire şi organizare a membrilor din comunitate;
 un loc de desfăşurare a cursurilor de formare destinate membrilor
comunităţii (cursuri de limbi străine, de comunicare, de folosire a
computerului, de arte plastice etc.);
 un loc de întâlnire, dialog şi diversitate etc.
Şcoala oferă informaţii părinţilor şi elevilor despre activităţile comunităţii, organizează
evenimente la care invită membri ai comunităţii şi sprijină organizaţiile neguvernamentale
în acţiunile pe care le desfăşoară.
Modalităţile prin care şcoala prezintă activităţile în care se implică se constituie în diverse
materiale informative (broşuri, pliante, reviste sau mai nou, pagini web).

Sugestii de întrebări

• Ce activităţi cu beneficii pentru comunitate pot fi iniţiate şi
susţinute de către şcoala ta?
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Activităţi pentru promotori

• Sugeraţi-le promotorilor să se gândească cât de mare ar
fi numărul persoanelor interesate de astfel de cursuri, care ar
fi vârsta acestora, cine ar putea ţine cursurile etc. Promotorii trebuie să înainteze lista
conducerii şcolii şi să colaboreze cu aceasta în îmbunătăţirea planului şi iniţierea
activităţilor-pilot.
• Propuneţi promotorilor să realizeze o bază de date cu resursele comunitare ale
oraşului – ONG-uri, centre de zi sau comunitare, asociaţii de tineret, cluburi sportive,
grădiniţe, biblioteci – pe care să o pună la dispoziţia colegilor, părinţilor şi a altor
persoane care ar fi interesate de aceste resurse.

MODULUL I

• Propuneţi promotorilor să realizeze o listă cu facilităţile
sau cursurile de formare pe care le poate oferi şcoala pentru
membrii comunităţii (lecţii de aerobic în sala de sport, cursuri
de utilizare a calculatoarelor în laboratorul de informatică,
diferite întruniri în sala de festivităţi).

Resurse:
- Revista „Voluntar” (buletin informativ gratuit care prezintă în principal activităţile
organizaţiilor neguvernamentale) - www.fdsc.ro
- Programul de Informare şi Documentare pentru Tineret, Centrul de Informare şi
Consultanţă pentru Tineret - www.infotin.ro
- Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor- www.ansitromania.ro

Programe de implicare comunitară
A fi competent într-un domeniu înseamnă a şti cum să aplici cunoştinţele pe care le ai în
acel domeniu, înseamnă să poţi influenţa în mod favorabil dezvoltarea acestuia.
Ca cetăţean, e important să-ţi foloseşti drepturile, pentru a contribui la evoluţia şi
bunăstarea comunităţii tale, pentru că aceasta înseamnă evoluţie şi bunăstare pentru
tine.
Cetăţeanul competent are un rol semnificativ în formarea/ dezvoltarea politicilor/
acţiunilor comunităţii din care face parte.
Competenţa civică se manifestă prin influenţa pe care cetăţeanul o exercită asupra
organismelor cu rol de decizie din comunitatea sa şi participarea în procesul de luare a
deciziilor care privesc toţi membrii acesteia.
Competenţa civică are la bază cunoştinţe, abilităţi, atitudini, comportamente care sprijină
cetăţeanul să fie eficient în munca sa cu şi pentru ceilalţi, atât în munca voluntară, cât şi
în cea plătită.
Cei trei paşi ai implicării în programele comunitare
1. Identificarea problemelor
Când îşi aleg activitatea în care doresc să se implice, tinerii trebuie să ţină cont de
interesele lor, în acord cu nevoile comunităţii.
Există organizaţii locale care spijină tinerii interesaţi să se implice ca voluntari. În acest
caz, elevii pot contacta:
• centre de voluntariat;
• asociaţii de tineret;
• organizaţii neguvernamentale;
• centre comunitare sau centre de zi.
15
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2. Selectarea activităţilor
Elevii pot opta să se implice într-o activitate, având acordul părinţilor sau al unui profesor
desemnat.
Înainte de a începe activitatea, este necesar ca elevii să completeze un formular de
înscriere în programul comunitar. În anexă se găseşte un astfel de exemplar.
Formularul trebuie semnat de elev, iar pentru cei sub 18 ani şi de unul dintre părinţi.
Părinţii vor fi încurajaţi să solicite detalii despre activitatea copiilor.
3. Implicarea în activităţile selectate
La sediul centrului de voluntariat, elevii vor fi îndrumaţi şi vor completa un formular de
implicare în activităţile organizaţiei respective. Persoana care le va superviza activitatea
le va explica detaliile activităţii.

Rolul şi responsabilitatea reprezentanţilor şcolii
În şcolile care derulează programe de implicare comunitară există, de regulă, un
departament care coordonează activităţile în care se implică tinerii.
Acest departament este condus de un coodonator, subordonat directorului şcolii.

I.3.2. Tinerii
realizează
acţiuni de
sprijin
comunitar
Tehnici de
lucru
Expunere
interactivă
Discuţie de
grup
Rezumare

Departamentul de implicare comunitară organizează activităţi de tipul:
 parteneriate şcoală-firme locale/ autorităţi locale/ organizaţii neguvernamentale;
 programe de mentorat sau tutoriat, pentru elevii cu risc, atât din şcoală, cât şi din
comunitate;
 programe de implicare a voluntarilor (anual, şcolile din cadrul comunităţii sunt
premiate, în funcţie de numărul voluntarilor implicaţi şi de numărul orelor de
voluntariat);
 programe de sprijin a persoanelor ce aparţin anumitor categorii dezavantajate;
 programe de acordare de burse elevilor, premii pentru cele mai inovative idei ale
profesorilor, cursuri de pregătire pentru profesori.
Competenţa civică se dezvoltă pe baza implicării personale în soluţionarea unor
probleme ce se manifestă în domenii concrete (categorii sociale defavorizate, minorităţi
naţionale, discriminări de gen etc.).
Fiecare dintre noi are o responsabilitate personală faţă de rezolvarea acestor
probleme, tocmai pentru că avem obligaţia cetăţenească de a schimba sau influenţa
lucrurile, începând de la nivelul practic, imediat, până la cel legal şi al politicilor de
acţiune.
Fiecare dintre noi trebuie să aleagă:
 domeniul în care doreşte să se implice;
 acţiunile pe care intenţionează să le desfăşoare pentru a produce schimbare la
nivelul comunităţii;
 resursele pe care le alocă sau pe care le poate atrage;
 metodele de evaluare a rezultatelor produse de acţiunile realizate.
Competenţa civică contribuie, în sine, la evoluţia societăţii, deoarece manifestarea
competenţei civice asigură oportunităţi cetăţeneşti egale, tratamentul nediscriminatoriu,
respectarea drepturilor omului etc.
Acţiunile de sprijin comunitar dintr-o şcoală implică:
 atragerea de resurse suplimentare care cresc beneficiile familiilor, elevilor şi
comunităţii;
 educarea tinerilor ca „buni cetăţeni”;
 dezvoltarea parteneriatului şcoală – părinţi.
Schimbul de resurse şi sprijin dintre şcoală şi comunitate se realizează în baza unor
acorduri de parteneriat, stabilite de comun acord şi care prevăd responsabilităţile şi
beneficiile ambelor părţi.
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Rolul şi responsabilitatea tinerilor
Comunitatea aşteaptă din partea lor:
• respect pentru cei din jur;
• confidenţialitate privind informaţiile pe care le obţin;
• disponibilitate de a învăţa, de a-şi dezvolta abilităţi noi;
• îndeplinirea sarcinilor primite;
• grijă pentru echipamentele pe care le utilizează;
• punctualitate;
• ţinută vestimentară adecvată.
În activităţile comunitare tinerii se pot implica doar în afara orelor de curs, în vacanţe şi la
sfârşit de săptămână.
Beneficiile pe care le au tinerii atunci când se implică sunt:
 dezvoltarea imaginii de sine şi a încrederii în sine;
 dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitatea în care trăiesc;
 experimentarea acţiunilor care le pot influenţa opţiunile viitoare de carieră;
 formarea responsabilităţii civice şi înţelegerea rolului pe care îl pot avea în
comunitate;
 dezvoltarea abilităţilor de identificare a nevoilor comunităţii.
În timpul unui an şcolar tinerii pot participa la activităţi de implicare comunitară într-un
anumit număr de ore (în unele ţări, numărul standard de ore este stabilit la minim 40).

Sugestii de întrebări
•

Ce domenii de implicare comunitară alegeţi şi din ce motive?

Activităţi pentru promotori

• Formaţi, pe baza preferinţei tinerilor promotori, trei grupe
şi propuneţi-le să elaboreze fiecare câte o strategie de
implicare pentru:
Æ Tineri, colegi de-ai lor - poate fi un spaţiu amenajat în
care elevii să poată afişa anunţuri, articole, informaţii despre
programe comunitare, solicitări de voluntari pentru anumite
activităţi etc.
Æ Părinţi - în anexe puteţi citi despre centrele pentru
părinţi: cum pot fi organizate, utilitatea lor şi exemple concrete de activităţi pe care părinţii
le pot realiza.
Æ Profesori - tinerii implicaţi în programele de voluntariat sau în alte activităţi
extraşcolare trebuie coordonaţi de profesorii care îi ajută să găsească informaţii utile, să
completeze formularul de implicare şi care păstrează legătura cu supervizorii tinerilor din
organizaţiile la care aceştia sunt voluntari.
 Promotorii vor selecta un domeniu de activitate pentru implicarea comunitară (de
exemplu, voluntariat, atragere de fonduri etc.) pe care îl promovează în şcoală şi în
comunitate.
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Când participă la activităţi desfăşurate în comunitate, tinerii trebuie să se implice cu
responsabilitate.
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 Propuneţi promotorilor să activeze într-un program de sprijin comunitar, implementat
de o organizaţie neguvernamentală, centru de voluntariat, asociaţie de tineret şi să
prezinte colegilor misiunea instituţiei şi cum consideră ei că se pot implica pentru a
sprijini îndeplinirea misiunii.
 Propuneţi promotorilor să realizeze o anchetă (pe bază de chestionar sau interviu)
prin care să identifice domeniile de interes în ceea ce priveşte sprijinul comunitar pe care
tinerii din şcoala lor sunt interesaţi să-l manifeste. Instrumentele de analiză pot cuprinde
şi referiri la tipuri concrete de acţiuni pe care tinerii le-ar desfăşura. Sugeraţi promotorilor
să realizeze studiul pe minim 30 de participanţi şi să prezinte rezultatele anchetei în
întâlnirile elevilor sau sub formă de afişe informative.
Resurse:
- Revista „Voluntar” (buletin informativ gratuit care prezintă în principal activităţile
organizaţiilor neguvernamentale) - www.fdsc.ro
- Programul de Informare şi Documentare pentru Tineret, Centrul de Informare şi
Consultanţă pentru Tineret - www.infotin.ro
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MODULUL II
Discriminările de gen –
sursă pentru anumite
probleme ale comunităţii
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Discriminările de gen –
sursă pentru anumite
probleme ale comunităţii
COMPETENŢE GENERALE
Tinerii:
2.1. Promovează acţiuni de valorificare a diferenţelor de gen
2.2. Demonstrează abilităţi de identificare a discriminărilor de gen

Scopul modulului
Modulul îşi propune familiarizarea tinerilor cu problematica
diferenţelor de gen şi impactul acestora asupra unor probleme
comunitare.
Modulul prezintă diferenţele biologice, psihologice şi sociale şi
impactul lor în formarea rolurilor de gen. Totodată, modulul oferă
tinerilor oportunitatea de a identifica modul în care alţi tineri sau
adulţi percep aceste diferenţe şi modul în care ei se pot implica în diminuarea acelor
prescripţii comportamentale care au consecinţe negative asupra dezvoltării personale şi
profesionale.
Tinerii sunt încurajaţi să identifice tipuri ale discriminărilor de gen în domeniile: educaţie,
sănătate, economic, politic, public şi privat ca surse ale unor probleme ce afectează
cetăţenii din diverse comunităţi.

Diferenţe individuale de gen
Problematica diferenţelor de gen devine prioritară din perspectivă educaţională,
economică, de sănătate şi politică.
Percepţia socială a diferenţelor dintre femei şi bărbaţi diferă de la o cultură la alta şi de la
un grup la altul.
Diferenţele de gen dintre fete şi băieţi pot fi descrise în termeni de diferenţe biologice
(diferenţe de sex), diferenţe psihologice (abilităţi cognitive) şi diferenţe sociale (norme şi
reguli sociale învăţate).
Diferenţele de sex - se referă la diferenţele între fete şi băieţi, femei şi bărbaţi,
care sunt datorate diferenţelor ontogenetice (prezente înainte de naştere) la
nivelul sistemului nervos central şi a sistemului nervos endocrin. Aceste diferenţe
se înregistrează în special la nivelul aspectului fizic, caracteristicilor sexuale
masculine şi feminine secundare.
Diferenţele de gen (psihologice şi sociale) – se referă la diferenţele între fete şi
băieţi, femei şi bărbaţi, care sunt adăugate prin socializare şi prin internalizarea
normelor şi valorilor socio-culturale ale feminităţii şi masculinităţii. Aceste
diferenţe se înregistrează în special la nivel comportamental (comportament
social, abilităţi comportamentale, etc.), emoţional (expresivitatea emoţională) şi
cognitiv (abilităţi cognitive, stima de sine, autoeficacitatea etc.).
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Metode de valorificare a diferenţelor de gen
Structura biologică diferită a fetelor şi băieţilor determină o dezvoltare diferită a acestora
la nivel biologic, prin formarea unor structuri anatomo-funcţionale diferite. Aceste
diferenţe susţin diferenţele psihologice la nivelul abilităţilor cognitive, emoţionale şi
sociale. Ele reprezintă diferenţe medii, ceea ce înseamnă că, în medie, fetele sau băieţii
au dezvoltate anumite tipuri de abilităţi cognitive. Deci nu orice fată sau orice băiat se
supune normelor privind diferenţele la nivel cognitiv.
Studii de psihologie cognitivă (Bandura, 1999) şi din domeniul neuroştiinţelor cognitive
(Feingold, 1996, Csey, 1996) au identificat câteva diferenţe la nivelul abilităţilor cognitive.
Rezultatele arată că, în medie, fetele au dezvoltate în mod special abilităţile verbale, iar
băieţii abilităţile spaţio-vizuale.
Scopul educaţiei de gen este valorificarea potenţialului fetelor şi băieţilor prin
diminuarea prescripţiilor comportamentale care limitează dezvoltarea personală a fetelor
sau băieţilor. Aceste diferenţe de gen la nivelul abilităţilor cognitive presupun o abordare
educaţională diferită a fetelor şi a băieţilor în anumite domenii.
De exemplu, dacă o fată are abilitatea spaţio-vizuală mai puţin dezvoltată are nevoie de
un anumit tip de implicare în activitate care să îi stimuleze dezvoltarea acestei abilităţi.
Unele norme sociale însă limitează dezvoltarea potenţialului cognitiv al fetelor sau
băieţilor prin impunerea unor restricţii de genul “fetele nu au abilităţi de orientare
spaţială”. Acest gen de prescripţii, deşi nu sunt reale, nu oferă individului posibilitatea de
explorare şi a altor domenii de activitate; de exemplu, mai puţine fete sunt încurajate să
participe la activităţi de orientare spaţială. Rolul educaţiei este de încurajare atât a fetelor,
cât şi a băieţilor să exploreze orice tip de activitate pentru a-şi valorifica întreg potenţialul
intelectual.

Sugestii de întrebări

• Care este diferenţa dintre sex şi gen, percepută de grupul tău
de prieteni?
• Care sunt diferenţele de gen identificate în grupul tău de
prieteni sau colegi?

Activităţi pentru promotori

• Propuneţi promotorilor să realizeze un pliant pentru
părinţi şi educatoare cu diferenţele de gen şi modul în care
aceste diferenţe pot fi valorificate.

• Propuneţi promotorilor să identifice metode de stimulare
şi optimizare a abilităţilor cognitive, emoţionale şi sociale ale
fetelor şi băieţilor. Aceste activităţi pot fi prezentate ulterior
părinţilor şi educatoarelor din grădiniţele din comunitate sub
forma unor jocuri de dezvoltare a abilităţilor cognitive, sociale şi emoţionale la copii.
Prezentarea realizată de promotori poate fi denumită “Optimizarea abilităţilor cognitive,
emoţionale şi sociale a fetelor şi băieţilor”.
Resurse:
- Ghidul “Diferenţe de gen în creşterea şi educarea copiilor”, CPE, 2003 www.gender.ro
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Fiecare persoană, grup social sau cultură descrie aceste diferenţe de gen într-un mod
diferit.
De exemplu, în foarte multe culturi societatea sancţionează bărbatul sau băiatul care îşi
exprimă emoţiile, acest lucru fiind considerat un semn de vulnerabilitate. Există însă
culturi (în Iran, Bandura, 1999) unde exprimarea emoţională a bărbatului este un semn
de putere şi curaj, o caracteristică a masculinităţii.
În orice cultură însă, una dintre cele mai importante bariere în valorificarea diferenţelor de
gen este confuzia dintre diferenţele biologice sau psihologice de gen înnăscute şi
diferenţele de gen învăţate social.
Cunoaşterea diferenţelor reale dintre femei şi bărbaţi este importantă pentru depăşirea
barierelor în valorificarea potenţialului real al persoanei. Diferenţele individuale sunt
adesea blocate datorită unor reguli sau norme sociale care nu permit fetei sau băiatului
să-şi exploreze şi să-şi dezvolte propriul potenţial.

MODULUL II

Bariere în valorificarea diferenţelor de gen

Normele sau regulile sociale, asemenea diferenţelor reale, funcţionează la mai multe
niveluri şi anume: emoţional, cognitiv, comportamental de gen.
La nivel emoţional, de exemplu, studiile de psihologie (Bussey, Bandura, 1999; Jorm,
Anstey, Rodgers, 2003) arată că nu există nici o diferenţă biologică între femei şi bărbaţi
în ceea ce priveşte trăirea emoţională, însă la nivel social femeile sunt percepute ca fiind
mai “sensibile” decât bărbaţii. Astfel că, în multe familii, fetele sunt învăţate de mici de
părinţi să adopte un anumit mod de comportament care este în conformitate cu normele
sociale (de exemplu, femeia este mai vulnerabilă decât bărbatul, ea are nevoie de ajutor
şi poate cere acest ajutor). Aceste norme sociale reglează modul în care învăţăm un
comportament.
La nivel cognitiv, de exemplu, o normă socială cu consecinţe negative este aceea că
“fetele nu pot fi bune la informatică”. Această normă socială reduce considerabil numărul
fetelor care îşi valorifică şi dezvoltă abilităţile de utilizare a calculatorului. Efectele pe
termen lung ale acestui fapt este că ele vor avea acces mult mai redus la posturi în
domeniul informaticii, posturi care sunt foarte bine plătite şi cu multe perspective de
dezvoltare. De asemenea, acum, multe alte profesii solicită competenţe medii superioare
în utilizarea calculatorului.
La nivel comportamental, diferenţele de gen (diferenţele dintre fete şi băieţi) pot fi
sesizate încă din primele luni de viaţă (Hoyenga, 1993). Copiii percep aceste diferenţe de
la vârsta de 2 ani, pentru ca până la 5-6 ani aceste diferenţe să fie constante şi să nu fie
determinate de aspectele fizice sau de tipul de activităţi în care se implică (Gurian, 2000).
Aceste diferenţe în comportamentul copiilor – tipul de activitate preferat de copil, jucăriile
preferate, vestimentaţia – sunt influenţate de mai mulţi factori. Primul factor şi cel care
determină diferenţele la nivel neuro-anatomic este cel biologic. Comportamentul de gen
este influenţat şi de părinţi, colegi, şcoală sau mass-media.
Comportamentul de gen este un comportament învăţat social, prin imitare sau
observare. Părinţii sau persoanele de aceeaşi vârstă oferă de cele mai multe ori
răspuns pozitiv pentru tipul de activitate în care este implicată fata sau băiatul şi care
este considerată adecvată sau specifică genului şi răspuns negativ pentru implicarea în
activităţi nespecifice genului. Părinţii influenţează formarea comportamentului de gen prin
modul în care structurează mediul copilului şi prin reacţiile lor faţă de activităţile copilului.
Astfel, atât fata, cât şi băiatul sunt stimulaţi să se implice într-un număr limitat de activităţi
ce nu le permit explorarea şi valorificarea întregului potenţial individual. Modul în care
părinţii sau alte persoane semnificative din viaţa copilului sau tânărului transmit anumite
prescripţii care limitează dezvoltarea personală reprezintă o barieră în valorificarea
diferenţelor de gen.
Există norme sau prescripţii sociale ale unor comportamente de gen care au consecinţe
negative pe termen lung atât asupra fetei, cât şi asupra băiatului. De exemplu, băieţilor le
este încurajată autonomia şi nu le sunt dezvoltate abilităţile de autoîngrijire, aceasta
având efecte negative pe termen lung asupra sănătăţii. Accesul bărbaţilor la serviciile de
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sănătate este mult mai scăzut decât cel al femeilor, ceea ce face imposibilă identificarea
multor boli într-o fază incipientă. Asfel că, în cazul unor norme sociale, se impune
modificarea lor prin reglementarea unor prescripţii care să asigure fetei sau băiatului o
calitate a vieţii personale sau profesionale mult mai mare.

Sugestii de întrebări

• Care sunt cele mai frecvente prescripţii comportamentale
pentru fete şi care pentru băieţi?

În acelaşi timp, rolul şcolii este esenţial în formarea unor atitudini realiste despre
diferenţele de gen şi promovarea accesului atât a fetei cât şi a băiatului la dezvoltare
personală. Ca urmare, şcoala are rolul de a integra echitatea de gen în curriculum-ul de
bază şi în programele extraşcolare. Un astfel de program de echitate de gen a fost
dezvoltat în multe ţări pentru încurajarea fetelor în activităţi de învăţare a utilizării
calculatorului.
educaţia specifică
de gen –
educaţia adecvată la
nevoile de învăţare
diferite ale fetelor şi
băieţilor, cu scopul de
a le asigura acestora
şanse egale de
dezvoltare.

Un alt factor care influenţează formarea comportamentelor de gen este mass-media prin
transmiterea mesajelor specifice unei societăţi sau culturi. Ea este cea care transmite
tinerilor anumite prescripţii comportamentale, prescripţii care ulterior sunt preluate de
aceştia. Promotorii au rolul de a încuraja abilitatea tinerilor în a analiza şi verifica orice tip
de informaţie oferită şi de a identifica consecinţele acestor tipuri de mesaje. Astfel, tinerii
se pot implica activ în sensibilizarea altor tineri sau a membrilor comunităţii cu privire la
informaţiile pe care diverse medii le transmit.

egalitate de gen - se
referă la
valorizarea în mod
egal a aspiraţiilor,
nevoilor şi
comportamentelor
femeilor şi
bărbaţilor; femeile şi
bărbaţii sunt liberi săşi dezvolte abilităţi
personale şi să facă
alegeri
(de viaţă şi de
profesie)
fără a fi constrânşi de
stereotipurile
şi rolurile tradiţionale
de gen.

• Propuneţi promotorilor să identifice barierele în
valorificarea diferenţelor de gen şi care limitează, în
consecinţă, dezvoltarea personală a fetelor şi băieţilor prin
intermediul următoarelor tipuri de sarcini:

Activităţi pentru promotori

1) analiza jucăriilor specifice pentru fete şi specifice
pentru băieţi şi identificarea rolurilor şi abilităţilor pe care
acestea le încurajează; promotorii pot să facă această
analiză prin inventarierea tipurilor de jucării din magazinele de specialitate;
2) analiza tipurilor de comportamente sau sarcini în care sunt încurajaţi să
participe fetele şi băieţii – observarea unor părinţi sau profesori, interviuri semistructurate;
interviul poate fi structurat pe tematica “Cu ce se joacă copilul dumneavoastră?” sau “La
ce activităţi recreative participă copilul dumneavoastră?”
După sinteza rezultatelor pentru cele două tipuri de sarcini, promotorii pot propune
activităţi prin care să sensibilizeze opinia publică şi membrii comunităţii despre rolul
implicării copilului în explorarea unor tipuri diferite de activităţi, atât specifice genului, cât
şi nespecifice genului.
• Promotorii sunt susţinuţi în realizarea unui material informativ sau prezentare pentru
părinţi şi profesori despre rolul valorificării diferenţelor individuale în dezvoltarea
potenţialului cognitiv, emoţinal şi social al fetelor şi băieţilor. Pliantul este recomandat să
ofere activităţi concrete de optimizare şi dezvoltare a abilităţilor cognitive, emoţionale şi
sociale pentru copii şi adolescenţi şi să prezinte factorii care blochează dezvoltarea
acestor abilităţi. Informaţiile necesare realizării acestui pliant pot fi luate din materialele
prezentate în anexe.
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Percepţii diferite asupra feminităţii şi
masculinităţii
Percepţia feminităţii şi masculinităţii este şi ea o sursă care limitează dezvoltarea
personală a fetelor şi băieţilor. Modul în care acest comportament (“a fi feminină” sau “a fi
masculin”) este învăţat este definitoriu pentru persoană în termeni de valorificarea
potenţialului şi calitatea vieţii.
Prescripţiile sociale cu privire la feminitate sau
masculinitate au şi consecinţe negative atât la
nivel social, cât şi la nivelul sănătăţii
personale. Normele sociale ale feminităţii şi
masculinităţii influenţează percepţia asupra
propriei sănătăţi, opţiunile ocupaţionale sau
implicarea în viaţa politică.
Masculinitatea este asociată în cele mai multe
culturi cu asumarea de riscuri, competitivitate
şi responsabilitate. Băieţii sunt învăţaţi să nu
îşi exprime emoţiile şi să adopte un
comportament de asumare a riscurilor. Aceste
norme sociale au consecinţe negative asupra
sănătăţii prin creşterea probabilităţii băieţilor de a se implica în comportamente de risc,
cum ar fi actul sexual neprotejat, consumul de alcool sau participarea redusă în
activităţile de control medical.
Programele educaţionale care integrează dimensiunea de gen atrag atenţia asupra
consecinţelor negative ale asocierii unui comportament (de exemplu, masculinitatea) cu o
trăsătură personală (de exemplu, asumarea de riscuri).
Feminitatea este asociată în multe culturi cu sensibilitate, supunere şi protecţie. Astfel că
unele dintre trăsăturile asociate cu feminitatea favorizează neimplicarea unor fete în viaţa
publică sau politică.

Sugestii de întrebări

• Cum sunt percepute feminitatea şi maculinitatea în grupul tău de
prieteni sau printre colegii tăi?
• Care sunt consecinţele negative ale unor norme sociale privind
feminitatea şi masculinitatea ?

Activităţi pentru promotori

• Propuneţi promotorilor să realizeze anchete sociale (prin
interviuri semistructurate, focus-grupuri şi analiza mesajelor
din mass-media, analiza reclamelor) prin care să identifice
reprezentări ale membrilor comunităţii privind ceea ce
înseamnă comportamente “feminine” şi “masculine”.
Propuneţi promotorilor să extragă reprezentări de tip
patriarhal/ partenerial ale membrilor comunităţii, şi să
realizeze un material informativ pe care să îl prezinte în
comunitate (părinţilor, adulţilor, tinerilor).
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MODULUL II

 Propuneţi promotorilor să deseneze sau să realizeze fotografii care să prezinte fetiţe
sau/şi băieţi jucându-se cu jucării considerate în mod tradiţional ca nefiind caracteristice
genului lor (băieţi cu trusă medicală, fetiţe cu maşinuţe). Fotografiile trebuie făcute şi
distribuite cu acordul persoanelor fotografiate. Sugeraţi promotorilor să multiplice aceste
desene/ fotografii şi să le afişeze, cu acordul persoanelor de decizie, în grădiniţele din
comunitate.
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MODULUL II

• Promotorii vor realiza o dezbatere cu tinerii din şcoală pe tema „Feminitate şi
Masculinitate”.
Resurse:
- Ghidul “Diferenţe de gen în stilul de viaţă sănătos”, CPE, 2003 - www.gender.ro
- Ghidul “Fete şi băieţi - Parteneri în viaţa privată şi publică”, CPE, 2002 www.gender.ro
- Centers for Disease Control and Prevention - www.cdc.gov

Discriminări de gen
Conform teoriei învăţării sociale (Bandura, 1999) diferenţele de gen sunt rezultatul
întăririlor pozitive asupra comportamentelor consistente cu rolurile de gen, în timp ce
comportamentele inconsistente cu rolurile de gen sunt ignorate sau chiar pedepsite,
devenind mult mai puţin frecvente.
Discriminarea de gen este rezultatul unui tratament care prejudiciază o persoană pe
baza unui stereotip de gen. Acest tratament inechitabil oferă oportunităţi inegale de
autodezvoltare personală a fetelor şi băieţilor. Discriminările de gen se manifestă în
domeniul sănătăţii, educaţional, politic, economic şi afectează atât viaţa publică, cât şi
viaţa privată.

2.2.1. Tinerii
analizează
tipuri de
discriminări
de gen
Tehnici de
lucru
Documentare
Discuţie de
grup
Rezumare

Domeniile în care se manifestă în principal aceste discriminări sunt:
- domeniul public (domeniul economic, domeniul politic)
- domeniul privat (domeniul educaţional, domeniul sănătăţii)
Discriminările din domeniul educaţional sunt favorizate de nevalorificarea diferenţelor de
gen şi au drept consecinţe limitarea dezvoltării personale a fetelor şi băieţilor şi
orientarea stereotipă pentru profesii tradiţionale. Profesiile tipice pentru bărbaţi sunt
asociate cu un statut social şi economic mai înalt.
Discriminările din domeniul sănătăţii determină erori de diagnostic şi de medicaţie şi
scad eficienţa programelor de educaţie pentru sănătate. Tratamentul inechitabil al
femeilor şi bărbaţilor în contextul serviciilor medicale şi de promovare a sănătăţii are la
bază perceperea stereotipă a vulnerabilităţii la boală, a asumării comportamentelor de
risc ale femeilor şi bărbaţilor.
Discriminările din domeniul economic sunt consecinţa menţinerii şi promovării rolului
tradiţional feminin. Principala consecinţă este limitarea ofertelor ocupaţionale
satisfăcătoare sau a implicării femeii pe piaţa muncii şi, ca urmare, menţinerea
dependenţei economice a femeii. De asemenea, funcţiile de conducere (directori
executivi, manageri) sunt deţinute în special de bărbaţi care au, în acest fel, avantaje
financiare superioare.
Discriminările din domeniul politic apar ca urmare a oferirii, în mod stereotip, a funcţiilor
cu statut social crescut bărbaţilor (deputaţi, senatori, primari). De asemenea, orientarea
educaţională a femeilor limitează posibilitatea de dezvoltare a abilităţilor necesare
afirmării în acest domeniu. Ca urmare, interesele, opiniile sau soluţiile propuse de femei
nu sunt remarcate şi integrate în politicile administrative, sociale, economice şi
educaţionale ale statului.
În cadrul discriminărilor din domeniul public se înscriu fenomene care afectează în
special femeile: traficul cu persoane, hărţuirea sexuală, violenţa, familiile monoparentale.
Femeile sunt victime ale acestor evenimente ca urmare a discriminărilor din domeniul
educaţional, economic sau politic.
Cunoaşterea mecanismelor de apariţie şi de menţinere a discriminărilor de gen, precum
şi a consecinţelor acestora la nivel individual şi/sau social oferă tinerilor oportunitatea
unei decizii informate de implicare comunitară în acţiunile de promovare a egalităţii de
gen şi de reducere a discriminării.
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Stategiile de intervenţie trebuie construite, în parte, pentru fiecare situaţie de discriminare
identificată. Strategiile care au un caracter vag şi care vizează în mod general reducerea
discriminării în cadrul unui domeniu nu sunt la fel de eficiente ca cele construite special
pentru soluţionarea unui caz particular de discriminare de gen.

Activităţi pentru promotori

• Propuneţi promotorilor să identifice experţi (psihologi
şcolari, consilieri şcolari, consilieri specializaţi în consilierea
carierei, medici, antropologi, sociologi, asistenţi sociali,
consilieri juridici, consilieri ai integrării europene, persoane de
contact ale ONG-urilor pentru protecţia femeilor) care le pot
furniza informaţii despre forme şi consecinţe ale
discriminărilor de gen în diferite domenii (educaţie, sănătate,
economic).

Sugeraţi promotorilor să organizeze întâlniri cu astfel de experţi şi să solicite acestora să
prezinte şi să analizeze studii de caz, informaţii despre metodele de identificare a
discriminărilor de gen şi despre modalităţile de intervenţie sau prevenţie a acestor situaţii.
• Propuneţi promotorilor să identifice diverse manifestări/ forme ale discriminării de gen
în:
 educaţie (de exemplu, fetele sunt mai puţin încurajate în specializările în
domeniul informaticii);
 sănătate (de exemplu, campaniile de promovare a controlului de depistare a
cancerului testicular sunt mult mai puţine decât cele pentru cancerul de sân);
 piaţa muncii (de exemplu, la angajare, femeile cu copii mici sau însărcinate
sunt dezavantajate);
 politică (ex.: numărul femeilor pe listele electorale este foarte redus);
 domeniul public (de exemplu, cazurile de trafic cu persoane sau de hărţuire
sexuală afectează mult mai multe femei decât bărbaţi);
 familie (de exemplu, timpul petrecut de taţi cu copiii lor este mult mai redus
decât cel petrecut de mame).
Sugeraţi promotorilor să găsească date statistice sau cazuri cu privire la aceste tipuri de
discriminări, cu ajutorul cărora să realizeze materiale informative pe care să le distribuie
în comunitate.
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MODULUL II

Eficienţa implicării comunitare pentru reducerea discriminărilor de gen este condiţionată
de planificarea specifică a obiectivelor şi a metodelor de intervenţie. În scopul stabilirii
obiectivelor şi a activităţilor necesare atingerii lor este necesară identificarea formelor de
discriminare. Informaţiile obţinute ca urmare a acţiunilor de identificare a cazurilor de
discriminare permit stabilirea obiectivelor şi metodelor de realizare a intervenţiei şi
furnizează în acelaşi timp posibilitatea construirii unor programe de prevenţie.
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MODULUL III
Egalitatea de şanse în
Uniunea Europeană
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COMPETENŢE GENERALE
Tinerii:
3.1. Promovează standardele Uniunii Europene privind egalitatea de gen
3.2. Promovează programe ale Uniunii Europene de susţinere a reprezentării
echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în domeniile vieţii private şi publice

MODULUL III

Egalitatea de şanse în
Uniunea Europeană

Scopul modulului
Modulul oferă o perspectivă amplă asupra egalităţii de gen, care
reprezintă o problemă civică nu doar a societăţii româneşti, ci, în
egală măsură, a societăţii europene.
Cunoaşterea şi înţelegerea contextului de apariţie a drepturilor
egale pentru femei şi bărbaţi şi modul de implementare a acestor
drepturi la nivelul ţărilor membre ale Uniunii Europene reprezintă
o premisă importantă în exercitarea competenţelor cetăţeneşti pentru promovarea
egalităţii de gen şi reducerea discriminării de gen în România.

Egalitatea de şanse în Uniunea Europeană
Începând cu anul 1990, o prioritate a Uniunii Europene este extinderea acesteia către
ţările din Europa de Est.
Extinderea este privită atât din perspectivă economică, cât şi din perspectivă socială.
Una dintre pre-condiţiile impuse de Uniunea Europeană ţărilor candidate este
reprezentată de complianţa la măsurile legislative şi regulile privind egalitatea în drepturi
a oamenilor, indiferent de rasă, sex, statut socio-economic, religie, naţionalitate.
Din 21 februarie 1996, legislaţia Uniunii Europene adaugă priorităţilor sale, alături de
promovarea egalităţii de gen, politici de reducere a discriminărilor de gen. (Uniunea
Europeană - www.europa.eu.int)
Ca urmare, cadrul legislativ al Uniunii Europene reprezintă principalul punct de pornire în
demersul de informare şi educare a cetăţenilor în vederea dezvoltării competenţelor
cetăţeneşti care permit promovarea egalităţii de gen şi reducerea discriminării.
Un punct important în evaluarea ţărilor aplicante este reprezentat de măsura în care este
creat contextul de implementare şi măsura în care reglementările cuprinse în aquis-ul
comunitar sunt implementate la nivelul politicilor de stat. (Watson N., Lindenberg U.,
Voros M., 2002).
Cadrul legislativ al Uniunii Europene s-a dezvoltat progresiv, iar egalitatea de gen şi
reducerea discriminărilor constituie elemente importante în reglementările UE.
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3.1.1. Tinerii
promovează
standardele
Uniunii Europene
privind egalitatea
de gen
Tehnici de lucru
Documentare
Expunere
interactivă
Discuţie de grup
Lectură de grup
Prezentare
personalizată

MODULUL III

Sugestii de întrebări
•

Ce reprezintă aquis-ul comunitar?

Activităţi pentru promotori

• Realizaţi împreună cu promotorii o caracterizare generală
a cadrului legislativ al Uniunii Europene. Afişaţi aceste pasaje
în spaţii stabilite împreună cu conducerea şcolii.

• Propuneţi promotorilor să organizeze în cadrul şcolii o
întâlnire informativă pentru colegi şi profesori, pe tema “Ce
este aquis-ul comunitar?”, în care să informeze colegii despre
aquis comunitar.
• Propuneţi promotorilor să realizeze o prezentare originală a cadrului legislativ al
Uniunii Europene. Încurajaţi pe cei care doresc să prezinte colegilor descrierea realizată.
• Propuneţi promotorilor să realizeze fluturaşi sau broşuri pe care să le distribuie cu
prilejul acestei întâlniri.
Respectarea drepturilor omului (“Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”) este o
condiţie sine qua non a reglementărilor politice, sociale, economice, educaţionale sau
administrative în cadrul oricărui stat.
(United Nations - www.un.org/overview/rights.html)

Despre drepturile femeilor ca drepturi ale omului
3.1.2. Tinerii
promovează
respectarea
egalităţii de şanse
pentru femei şi
bărbaţi ca o
condiţie necesară
pentru
respectarea
drepturilor omului.
Tehnici de lucru
Lucru în grupuri
Expunere
interactivă
Discuţie de grup
Sumarizare

Caracterul universal al Declaraţiei Drepturilor Omului trebuie înţeles şi aplicat în contextul
diferenţelor transculturale şi al normelor socio-culturale specifice fiecărei culturi. Acestea
construiesc reguli implicite (reguli nescrise, neoficiale) care impun stabilirea de priorităţi
în aplicarea drepturilor omului.
Fiecare cultură prezintă reguli implicite care stabilesc priorităţi din perspectiva genului:
respectarea drepturilor femeilor legat de accesul la educaţie, plată egală, programe de
sănătate etc.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, ca sistem de referinţă, permite identificarea
inegalităţilor de gen şi respectarea principiului egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi.
Aceasta întrucât violarea drepturilor omului implică nerespectarea, în primul rând, a
drepturilor categoriilor cu cea mai mare probabilitate de discriminare (femei, persoane de
culoare, imigranţi, minorităţi naţionale etc.).
Deşi drepturile femeilor necesită specificări adiţionale în contextul diferenţelor culturale,
respectarea drepturilor omului reprezintă un factor facilitator în promovarea egalităţii de
gen.
Respectarea drepturilor omului reprezintă o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru
eliminarea discriminărilor de gen.
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Sugestii de întrebări

Activităţi pentru promotori

• Propuneţi promotorilor să se implice, alături de profesori
(în cadrul orelor de dirigenţie) în desfăşurarea unor acţiuni de
informare a tinerilor din şcoala lor.
Îndrumaţi promotorii să stabilească planul de organizare a
acestor acţiuni şi să nu uite:
- să stabilească o temă de informare/ dezbatere de interes
pentru tinerii din liceu sau din alte licee;
- să adune informaţii relevante privind această temă;
- să realizeze un pliant de prezentare a acestor informaţii pe care să-l distribuie, eventual
la final, tinerilor care participă la această acţiune;
- să stabileasă modul de desfăşurare a acţiunii de informare (tinerii care vor beneficia de
această acţiune de informare trebuie să afle: titlul temei, necesitatea acestei acţiuni,
modul de desfăşurare a acţiunii, gradul lor de implicare);
- să prezinte profesorilor interesaţi de această activitate de informare, planul de acţiune
şi materialele care vor fi prezentate tinerilor.
Exemple de acţiuni de informare care pot fi realizate de promotori cu tinerii din şcoala lor:
- solicitaţi tinerilor exemple de situaţii în care au sesizat încălcări ale drepturilor femeilor.
Identificaţi împreună cu aceştia cauzele şi consecinţele acestor probleme. Dezbaterea se
poate axa pe necunoaşterea propriilor drepturi de către femei, încălcarea în cunoştinţă
de cauză a acestor drepturi de către anumite persoane, în ce măsură cei ce au încălcat
aceste drepturi au fost sancţionaţi/ pedepsiţi;
- propuneţi tinerilor să aducă argumente pentru a susţine că “respectarea drepturilor
omului este o condiţie necesară pentru respectarea egalităţii de şanse pentru femei şi
bărbaţi”.
• Propuneţi promotorilor să realizeze afişe prin care:
- să transmită necesitatea respectării principului egalităţii de şanse pentru femei şi
bărbaţi;
- să reprezinte acţiuni de promovare a drepturilor femeilor sau de
susţinere a femeilor aflate în dificultate.
Organizaţi promotorii pentru acţiuni de distribuire a acestor afişe în instituţiile publice
(şcoli, sanatorii, centre comunitare etc.) şi organizaţii neguvernamentale.
Nu uitaţi să atrageţi atenţia tinerilor să afişeze materiale doar în locuri pentru care au
obţinut acordul conducerii acestor instituţii.
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MODULUL III

• În ce măsură credeţi că drepturile omului sunt respectate?
Există încălcări ale acestor drepturi?

3.1.3. Tinerii
promovează
actiunile de
reducere a
discriminărilor
de gen.
Tehnici de lucru
Lucru în grupuri
Expunere
interactivă
Discuţie de grup
Sumarizare

MODULUL III

Programe şi acţiuni ale Uniunii Europene
în domeniul egalităţii de şanse
Promovarea egalităţii de şanse şi reducerea discriminărilor de gen reprezintă priorităţi pe
plan internaţional, fapt pentru care instituţiile şi organizaţiile naţionale colaborează cu
cele internaţionale în vederea promovării egalităţii de gen şi a implementării/ monitorizării
de programe specifice.
Uniunea Europeană deţine şi reclamă din partea statelor membre şi a celor Candidate,
instituţii care să susţină normele şi standardele privind egalitatea de gen.
Alături de acţiunile instituţiilor, activităţile în care se implică cetăţenii reprezintă resurse
de susţinere a egalităţii de gen. (Uniunea Europeană – www.europa.eu.int/inst-en.htm)
În acest context, informarea şi educarea cetăţenilor asupra drepturilor pe care le au şi
asupra posibilităţilor de a le obţine şi de a le proteja facilitează demersul instituţiilor
guvernamentale, neguvernamentale şi al altor instituţii naţionale de implementare a
standardelor relaţionate cu egalitatea de gen.

Sugestii de întrebări

• Care sunt instituţiile din România însărcinate cu monitorizarea
respectării normelor şi standardelor de gen?
• Consideraţi că oricare dintre noi poate sesiza instituţiile statului,
cu rol în domeniu, despre modul în care sunt respectate normele şi
standardele privind egalitatea de gen în comunitatea din care face
parte?

Activităţi pentru promotori
3.2.1. Tinerii
promovează
principiile Uniunii
Europene privind
egalitatea de gen
Tehnici de lucru
Documentare
Expunere
interactivă
Discuţie de grup
Dezbatere
Sumarizare

• Propuneţi promotorilor să organizeze activităţi de
prezentare a instituţiilor Uniunii Europene şi în special a celor
cu rol în domeniul egalităţii de şanse. Propuneţi realizarea de
afişe/broşuri, în care să se prezinte aceste instituţii şi care să
fie distribuite în şcoală şi alte instituţii din comunitate.

Directivele Uniunii Europene privind egalitatea de şanse se
referă la susţinerea unei reprezentări echilibrate a femeilor şi
a bărbaţilor în domeniile politic, economic, educaţional şi al vieţii private.
Documentele Uniunii Europene cuprind măsuri de reducere a discriminărilor de gen de
tipul:
- măsuri de prevenire a discriminărilor de gen la locul de muncă
- (de exemplu, pentru hărţuire sexuală);
- protejarea maternităţii şi a perioadei de sarcină;
- concediul parental pentru mame şi taţi;
- angajarea persoanelor aparţinând genului mai puţin reprezentat în cadrul unei instituţii
(de exemplu, în armată, poliţie, politică, educaţie);
- măsuri care să permită persoanelor care au fost discriminate pe criteriu de gen să se
adreseze tribunalului/parchetului;
- tratament egal pentru femei şi bărbaţi pe piaţa muncii (oportunităţi egale de angajare,
promovare, formare, condiţii de muncă);
- tratament egal pentru femei şi bărbaţi în domeniul serviciilor sociale (concedii, pensii,
ajutor social).
• Propuneţi promotorilor să listeze pe un panou/ afiş principii/ legi/ directive ale Uniunii
Europene privind egalitatea de şanse. Sugeraţi promotorilor să expună în cadrul
instituţiilor publice (biblioteci, spitale, poştă etc.) aceste afişe, ca mijloace de informare a
opiniei publice.
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MODULUL IV
Metode şi acţiuni
de implicare comunitară
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COMPETENŢE GENERALE
Tinerii:
4.1. Identifică acţiuni ale cetăţenilor pentru susţinerea egalităţii de şanse pentru
femei şi bărbaţi
4.2. Exersează abilităţi de implicare comunitară pentru promovarea tratamentului
egal al bărbaţilor şi al femeilor

MODULUL IV

Metode şi acţiuni
de implicare comunitară

Scopul modulului
Acest modul îşi propune să dezvolte tinerilor abilităţi de
combatere a discriminărilor de gen.

Rolul organizaţiilor neguvernamentale
şi al asociaţiilor
Pentru dezvoltarea unei comunităţi şi pentru rezolvarea problemelor care apar în cadrul
acesteia, alături de instituţiile sau organizaţiile guvernamentale se implică şi organizaţiile
neguvernamentale. Acestea acoperă domenii de activitate variate, precum: asistenţă
socială, medicală, asistenţă juridică, protecţia mediului, educaţie.
Organizaţiile neguvernamentale (ONG-urile) sunt formaţiuni non-profit, de sine
stătătoare, constituite prin libera manifestare a voinţei cetăţenilor, asociaţi pe baza
comunităţii de interese profesionale şi/sau de altă natură, în vederea realizării în comun a
drepturilor civile, economice, sociale şi culturale.
Ele sunt recunoscute printr-o structură nebirocratică, flexibilă, răspund rapid unei
probleme noi şi sunt puternic implicate la nivelul comunităţii.
În concordanţă cu noile definiţii, expresia “societate civilă”, este echivalentă cu sectorul
ONG-urilor.
Centrele de voluntariat sunt organizaţii active care lucrează cu voluntari. Voluntariatul
este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul
altora, fără a primi o contraprestaţie materială. (Definiţie adoptată de Consiliul Naţional al
Voluntariatului, iunie 2002).
Centrele comunitare se adresează unor grupuri specifice şi pot avea ca scop:
prevenirea comportamentelor de risc, sprijinirea iniţiativelor tinerilor, servicii oferite
grupurilor cu nevoi speciale, informare la nivelul comunităţii.
Asociaţiile de părinţi sunt înfiinţate atunci când părinţii unei şcoli/ comunităţi se
asociază într-o formă cu personalitate juridică care reprezintă interesele lor. De exemplu,
Asociaţia Europeană a Părinţilor reprezintă peste 100 de milioane de părinţi din Europa.
Asociaţiile de tineret reprezintă grupuri de tineri, motivaţi să se implice în diferite
domenii la nivelul comunităţii şi care promovează iniţiativele şi schimburile între tineri.
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4.1.1.Tinerii dau
exemple de
forme cu acţiune
stabilă de
implicare
comunitară
Tehnici de lucru
Documentae
Expunere
interactivă
Discuţie de grup

„Asociaţiile de
tineret îţi oferă
oportunitatea de aţi forma, îmbunătăţi
calităţile, de a lua
atitudine atunci
când simţi că
trebuie să-ţi faci
auzită vocea. Aici
regăseşti oameni
cu aceleaşi
gânduri, aceleaşi
preocupări, ai
forma instituţionalizată prin care poţi
desfăşura şi
participa la
activităţi, fie că este
vorba despre
proiecte în Europa,
drumeţii,
evenimente
europene,
dezbateri... „
Sorin V. Roman,
membru al unei
asociaţii de tineret
www.ongtarad.ro

MODULUL IV

La nivel comunitar putem întâlni centre de asistenţă pentru victime ale violenţei
domestice, adăposturi pentru mame şi copii, asociaţii de promovare a drepturilor
femeilor.

Sugestii de întrebări

• În vecinătatea şcolii sau a locuinţei aţi remarcat existenţa unor
ONG-uri?
• Aţi aflat din mass-media locală sau la şcoală de implicarea
vreunui ONG în acţiuni comunitare?
• Care este experienţa personală în colaborarea cu ONG-urile?
• Căror nevoi ale tinerilor răspund asociaţiile/ ONG-urile de
tineret?

Fiecare ONG, indiferent de grupurile ţintă cărora se adresează, poate organiza campanii
de informare, de promovare, de prevenire etc.

4.1.2. Tinerii dau
exemple de forme
cu acţiune
temporară de
implicare
comunitară
Tehnici de lucru
Documentare
Expunere
interactivă
Discuţie de grup
4.1.3. Tinerii
conştientizează
rolul formelor de
implicare
comunitară
Tehnici de lucru
Discuţii de grup
Dezbatere
Feed-back-ul
promotorulu
4.1.4. Tinerii
conştientizează
beneficiile
personale ale
implicării
comunitare
Tehnici de lucru
Discuţii în grupuri
Lucru individual –
prezentare
personalizată
Dezbatere de grup

Exemple:
• campanii de promovare a egalităţii de gen (de exemplu, utilizarea calculatorului de
către fete);
• campanii de prevenire a violenţei domestice, a traficului cu fiinţe umane;
• campanii de prevenire a comportamentelor de risc (în sexualitate, abuz de
substanţe);
• campanii de promovare a comportamentelor preventive – control medical (pentru
depistarea cancerului de sân, testicular, cancerului de col uterin), exerciţiu fizic (prevenţie
pentru boli cardiovasculare, obezitate), comportament alimentar;
• educaţia părinţilor.
La nivelul fiecărei comunităţi trăiesc persoane care sunt dezavantajate social şi
economic. În acelaşi timp, sunt multe categorii comunitare aflate în situaţii de risc. Ele
reprezintă grupuri ţintă ale ONG-lor locale, care după 1990 desfăşoară programe de
sprijinire a persoanelor cu nevoi speciale şi de prevenire pentru cele cu risc.
În cadrul acestor programe, persoanele respective şi familiile lor primesc servicii de
specialitate: asistenţă medicală, socială, consiliere psihologică, ajutoare materiale, burse,
acces la cursuri educaţionale etc.
În toate ţările democrate, comunitatea este un sprijin real în rezolvarea problemelor
categoriilor dezavantajate.
Implicarea ca voluntari în rezolvarea problemelor comunităţii permite tinerilor să atingă
obiective multiple, atât altruiste, cât şi pragmatice. Dăruind din timpul lor pentru a-i ajuta
pe alţii, tinerii câştigă ceva şi pentru ei înşişi. Munca de voluntariat îi ajută pe tineri să se
dezvolte personal, social şi intelectual şi îi va ajuta în viitor, când vor fi în căutarea unui
loc de muncă şi la interviurile pentru angajare.

Activităţi pentru promotori

• Propuneţi promotorilor să se documenteze, folosind
surse de informare variate (Internet, presă, ghiduri), despre
asociaţiile de tineri din regiunea lor şi despre organizaţiile
neguvernamentale care acţionează în domeniul egalităţii de
gen.
• Discutaţi despre experienţa lor în diferite asociaţii şi
despre posibilitatea de a colabora cu ele.

• Stabiliţi contacte cu persoane de la aceste organizaţii, astfel încât să colaboraţi
ulterior în parteneriat: pentru implicarea elevilor ca voluntari, realizarea şi primirea de
materiale informative, invitaţi etc.
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• Solicitaţi promotorilor să completeze o bază de date, sub forma unui pliant sau
broşură, cu instituţiile care se ocupă de persoanele dezavantajate, oferta lor de servicii şi
datele de contact. (vezi anexe, Aplicaţia 4.1.).
• Listaţi împreună cu elevii beneficiile personale ale tinerilor voluntari, atât pe termen
scurt, cât şi pe termen lung.

Acţiuni de identificare a discriminărilor de gen
Atât la şcoală, cât şi pe stradă, şi la nivelul comunităţii asistăm la inechităţi sau
discriminări de gen.
Acestea sunt consecinţe ale unor stereotipuri preluate necritic şi percepute ca fiind fireşti.
De exemplu, ni se pare natural să vedem o femeie la o reclamă la şampon sau un bărbat
pe un afiş despre maşini.
Analizele de gen au ca scop identificarea şi măsurarea reprezentării echitabile a femeilor
şi bărbaţilor.
Un prim pas în evaluarea modului de prezentare a imaginii femeii şi a celei a bărbatului
în cadrul şcolii constă într-o plimbare prin şcoală. Acelaşi lucru este valabil şi pentru
celelalte tipuri de instituţii din cadrul comunităţii: spital, secţie de poliţie, magazine, bănci
etc.

Sugestii de întrebări

• Afişele, panourile, publicaţiile şi materialele expuse în cadrul
şcolii reflectă toţi elevii înscrişi, de ambele sexe?
• Se pot identifica toţi copiii cu persoanele din reprezentările
expuse?

În studiile de gen sunt utilizate instrumente diverse: grile de observaţie, chestionare,
interviuri, focus grupuri, monitorizarea presei şi a canalelor audio-video.
Pentru a obţine informaţii complete, rareori datele sunt obţinute doar dintr-o singură
sursă, frecvent utilizându-se rezultatele obţinute pe mai multe căi: de la simple observaţii
a comportamentelor fetelor/ femeilor şi băieţilor/ bărbaţilor aflaţi în acelaşi context sau a
analizei diferenţelor de performanţă şcolară la diferite discipline, până la studii complexe
care pun în evidenţă asemănările/diferenţele de gen sau chiar tratamentul (in)echitabil.
La nivelul comunităţii se fac eforturi de diminuare a inechităţii/ discriminării de gen, atât la
nivel guvernamental, prin iniţiative legislative, cât şi la nivel neguvernamental, prin
implementarea de programe care promovează şi sprijină tratamentul echitabil pentru
femei şi bărbaţi.
Eliminarea barierelor existente începe cu identificarea modelelor de acţiune a diferitelor
grupe de persoane/ instituţii şi găsirea soluţiilor adecvate de înlocuire a acestora.
Surse ale barierelor identificate pot fi: stereotipurile preluate din modelul tradiţional
familial, reprezentările femeii/ bărbatului promovate prin mesajele din mass-media,
materialele educaţionale care nu acordă atenţie egală fetelor şi băieţilor.
Fetele şi femeile întâlnesc mai multe obstacole decât bărbaţii în privinţa:
 accesului la educaţie;
 recunoaşterii abilităţilor în sistemul de educaţie (de către profesori atunci când
sunt elevi şi de către superiorii ierarhici, atunci când devin profesori);
 găsirii unui loc de muncă.
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• Rugaţi promotorii să adauge şi să exemplifice alte tipuri de campanii cunoscute de ei,
eventual la care au luat parte, fie ca iniţiatori, fie ca beneficiari. Dacă sarcina este
realizată în grup, elevii pot face un colaj prin care să descrie o campanie recent derulată
în regiunea lor.Discutaţi cu promotorii despre impactul campaniei exemplificate mai sus.

4.2.1.Tinerii
utilizează
conceptele şi
instrumentele
de analiză a
genului şi
egalităţii de gen
pentru
recunoaşterea
situaţiilor în
care
inechitatea/
discriminarea
de gen este
prezentă.
Tehnici de
lucru
Lucru în grupuri
mici
Dezbatere
Sumarizare
4.2.2. Utilizează
instrumente de
identificare a
situaţiilor în
care
inechitatea,
discriminarea
de gen este
prezentă
Tehnici de
lucru
Expunere
Documentare
Exemplificare
Lucru în grupuri
Prezentare
instrumente

Nu în ultimul rând, trebuie să fim atenţi la propriile stereotipuri despre un grup sau altul.

MODULUL IV
4.2.3. Sesizează
barierele
contextuale şi
instituţionale şi
facilitatorii în
diminuarea
inechităţii/
discriminării de
gen în situaţiile
identificate
Tehnici de lucru
Documentare
Lucru în grupuri
Colectarea datelor
4.2.4. Tinerii
sesizează factorii
facilitatori şi
barierele
identificate din
perspectiva
genului şi a
inegalităţii de gen
Tehnici de lucru
Discuţii cu un
invitat – din
domeniile
discriminării de
gen
Discuţii de grup
Sumarizare

Educaţia ne oferă oportunitatea să învăţăm despre egalitatea pentru fete şi băieţi, femei
şi bărbaţi. Educaţia non-discriminatorie face posibil foarte de timpuriu atacul asupra
stereotipurilor tradiţionale privind rolurile femeilor şi bărbaţilor. Educaţia adecvată poate
corecta multe stereotipuri care sprijină în prezent inegalităţile de gen.
Abordarea non-sexistă a programelor educaţionale presupune asigurarea corectitudinii şi
a echităţii tuturor elevilor referitor la gen şi adoptarea cunoştinţelor, respectului şi
aprecierea pentru contribuţiile istorice ale ambelor sexe în societate. Programele nonsexiste sunt cele care oferă oportunităţi educaţionale egale fetelor şi băieţilor şi reflectă
marea varietate de roluri deschise femeilor şi bărbaţilor prin materialele de instruire.
Obiectivul educaţiei non-sexiste este să ajute toţi elevii, indiferent de gen, să-şi dezvolte
potenţialul pentru succesul academic, social şi vocaţional, şi să-i ajute să depăşească
efectele negative ale sexismului. (McCormick, 1994)
Ce poate face educaţia pentru egalitatea de gen?
• conştientizarea importanţei egalităţii de gen nu numai de către elevi, ci şi de
către profesori, administratori şi părinţi;
• folosirea unui limbaj non-discriminator în toate materialele educaţionale;
• încurajarea învăţării continue şi facilitarea reluării studiilor pentru cei care le-au
întrerupt;
• formarea profesorilor şi a elevilor în studii de gen;
• implicarea comunităţii în politicile şi iniţiativele de facilitare a tratamentului
echitabil de gen.
Organizaţiile de susţinere a drepturilor femeilor/ mişcări ale femeilor au apărut ca reacţie
la încălcarea drepturilor femeilor şi ca urmare a conştientizării inegalităţii drepturilor
pentru femei şi bărbaţi.
„Odinioară, specialiştii erau cei ce tratau problemele egalităţii, în timp ce astăzi factorii de
decizie din toate sectoarele politice trebuie să ţină seama de aceste probleme”. (conform
Raportului final de activitate al Grupului de specialişti pentru o abordare integrată a
egalităţii, Strasbourg, 1998)
În prezent, organizaţiile guvernamentale/ neguvernamentale care au ca obiectiv
promovarea şanselor egale pentru femei, au iniţiative în domeniul alegerii şi dezvoltării
carierei, implicării în viaţa politică şi în decizii la nivelul comunităţii.
Orice acţiune sau iniţiativă de implementare a unui program care susţine echitatea de
gen presupune existenţa şi alocarea unor resurse: oameni, informaţii, imobile, bani,
consumabile etc.

Pe motorul de căutare Google, pentru expresia „feminism history”, se găsesc 408.000
de referinţe, putând citi astfel, despre atitudinea socială faţă de mişcările de
susţinere a femeilor/ mişcările femeilor
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 Scrierea propunerilor pentru finanţare;
Programul Comenius 1, de exemplu, presupune finanţarea de proiecte de dezvoltare
şcolară prin care sunt facilitate schimburile de elevi şi schimburile de practici din alte licee
europene. (www.socrates.ro)


Organizarea de evenimente (piesă de teatru, carnaval, expoziţii etc.) pentru
strângere de fonduri;



Realizarea de produse care ulterior, să fie vândute. De exemplu, elevii unui liceu din
Canada au primit seminţele unor plante ornamentale, iar după câteva luni, vor
organiza vânzarea acestor plante. Tipuri de produse create de elevi: CD-uri cu
prezentarea liceului lor, fotografii, picturi, felicitări etc.;



Trimiterea de scrisori cu cereri de donaţii/ sponsorizări către firme/ companii private;



Dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii, ONG-uri.

Tinerii care exersează modalităţi de implicare activă la nivelul comunităţii în care trăiesc,
pot avea iniţiative în realizarea următoarelor acţiuni şi materiale:
 emisiuni la postul de radio al şcolii;
 pagină web a liceului;
 editarea unei reviste de gen;
 redactarea/ publicarea unor materiale de gen în presa de mare tiraj sau alte reviste;
 pliante, broşuri;
 scrisori de protest, lobby/ advocacy (pentru modificări de politici educaţionale şi
legislative);
 distribuirea materialelor realizate.
Atunci când vă propuneţi să elaboraţi o strategie de intervenţie, ţineţi seama de
următoarea structură:
 scop;
 obiective (specifice, măsurabile, realizabile, realiste, orientate în timp);
 grup ţintă;
 activităţi (descriere, responsabil, loc, resurse, dată);
 plan de acţiune;
 parteneri;
 monitorizare şi evaluare;
 mijloace de promovare a strategiei şi a rezultatelor obţinute;
 idei de dezvoltare ulterioară a strategiei.

MODULUL IV

Cum obţinem resursele pentru acţiunile noastre?

4.2.5. Tinerii
identifică
resursele
necesare
pentru
implementarea
strategiilor de
diminuare a
inechităţii de
gen în situaţiile
identificate
Tehnici de
lucru
Analiza
resurselor
necesare
Analiza
resurselor
disponibile
Sumarizare
4.2.6.
Exersează
abilităţi în
vederea
achiziţionării/
colectării de
resurse
Exemple de
activităţi
Exemplificare
Joc de rol
Redactare de
pliante, cereri
de finanţare
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4.2.7. Exersează
abilităţi în
vederea realizării
de acţiuni
concrete pentru
diminuarea
inechităţii de gen
Tehnici de lucru
Exemplificare
Joc de rol
Lucru în grupe
mici
Documentare
4.2.8. Utilizează o
strategie într-o
situaţie reală/
practică pentru
implementarea
unei strategii de
intervenţie
elaborate
Tehnici de lucru
Documentare –
căutare de
exemple
Discutarea
strategiei
Răspunsul
promotorului
Evaluare

Activităţi pentru promotori

• Propuneţi tinerilor să facă o analiză din perspectivă de gen a afişelor, panourilor,
materialelor expuse pe holul liceului, a revistei liceului, paginii web, sau a unor emisiuni
TV (vezi anexe), folosind fişa din caietul elevului. (vezi anexe)
Discutaţi apoi cu ei despre:
- numărul şi conţinutul imaginilor care reprezintă fetele/ femeile şi băieţii/ bărbaţii;
- consecinţele şi dezavantajele care decurg din aceste reprezentări, atât pentru
fete, cât şi pentru băieţi;
- cum se pot implica în transmiterea unor mesaje echitabile pentru fete şi băieţi şi
care să înlocuiască stereotipurile identificate.
• Organizaţi împreună cu promotorii un atelier sau seminar la care să participe şi
reprezentanţi ai comunităţii, părinţi, cadre didactice. Este o ocazie de a valorifica şi
împărtăşi informaţiile adunate anterior de către promotori. Cu atât mai mult, dacă aţi
analizat mesajele video ale unei alte instituţii, să aveţi ca invitaţi reprezentanţi din acea
instituţie. De asemenea, puteţi identifica împreună, în cadrul activităţii, barierele în
diminuarea inechităţii/ discriminării de gen şi cum se pot implica membrii comunităţii ca
facilitatori.
• Realizaţi împreună cu promotorii un portofoliu în care prezentaţi liceul, grupurile de
elevi/ părinţi/ profesori implicaţi, fotografii de la activităţile realizate, pliante şi strategia pe
care doriţi să o implementaţi.
• Elaboraţi împreună cu elevii o scrisoare de protest. De exemplu, către redacţia unui
ziar local/ naţional, post de radio sau de televiziune, consiliu local sau către altă instituţie
sau persoană. Puteţi folosi fişa de lucru şi detaliile din ghidul promotorului. (vezi anexe)
•

Exemplificaţi o strategie împreună cu promotorii, folosind materialul din anexă.

• Sarcina promotorilor este ca, în echipe, să realizeze o strategie prin care să-şi
propună o intervenţie de diminuare a inechităţii de gen la nivelul şcolii/ comunităţii.
• Puteţi organiza o competiţie de proiecte, iar cel mai apreciat să fie pus ulterior în
practică.
• Propuneţi promotorilor să dezvolte echipe de lucru în şcoală care să scrie şi să aplice
proiecte comunitare pentru a obţine finanţări. Sugeraţi promotorilor să creeze pliante de
informare despre cum se scrie un proiect, pe care să le distribuie în şcoală, atât elevilor,
cât şi profesorilor.
•

Propuneţi promotorilor să monitorizeze din perspectivă de gen mesajele din presă.

• Discutaţi cu tinerii despre presa scrisă (reviste, ziare), dar şi despre emisiunile de
televiziune: ce reviste şi ziare citesc, emisiunile TV preferate.
Sugeraţi promotorilor să se grupeze în echipe de lucru. Fiecare echipă va realiza un colaj
cu imagini din presa scrisă despre reprezentarea grupului ales, astfel:
- imaginea fetelor/ femeilor în mass-media;
- imaginea băieţilor/ bărbaţilor în mass-media.
Apoi, prezentaţi-le grila de monitorizare a emisiunilor TV şi tema. Pentru a le fi mai uşor,
listaţi împreună emisiunile: pot fi ştiri, divertisment, sport, muzică, filme etc.
Fiecare membru al unei echipe primeşte o grilă (vezi anexe) şi o emisiune pe care o va
analiza, din perspectiva grupului său ţintă.
Discutaţi cu promotorii despre posibilitatea de a redacta scrisori către redacţiile ziarelor,
revistelor şi ale posturilor TV monitorizate. În aceste scrisori tinerii pot oferi exemple din
analiza lor.
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Acţiuni de reducere a
discriminărilor de gen şi de
promovare a participării
echilibrate a femeilor şi
bărbaţilor în viaţa socială
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Acţiuni de reducere a discriminărilor
de gen şi de promovare a participării
echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în
viaţa socială
COMPETENŢE GENERALE
Tinerii:
5.1. Desfăşoară acţiuni de reducere a discriminărilor de gen în educaţie
5.2. Desfăşoară acţiuni de reducere a discriminărilor de gen în domeniul
sănătăţii
5.3. Desfăşoară acţiuni de reducere a discriminărilor de gen privind accesul pe
piaţa muncii
5.4. Desfăşoară acţiuni de reducere a discriminărilor de gen în domeniul politic
5.5. Promovează participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor pe piaţa
muncii, în domeniile politic, social şi al vieţii comunităţilor din care fac parte

Scopul modulului
Acest modul îşi propune să dezvolte tinerilor abilităţi privind
desfăşurarea de acţiuni comunitare, în scopul reducerii
discriminărilor de gen în domeniile educaţiei, sănătăţii, economic,
politic. De asemenea, modulul sprijină tinerii să se implice în
promovarea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în viaţa
socială a comunităţii din care fac parte.

Educaţie
În domeniul educaţiei, discriminările de gen sunt
rezultatul unor norme socio-culturale care
prescriu diferit modul de interacţiune a fetelor şi
băieţilor cu oferta educaţională.
Discriminările de gen din domeniul educaţiei apar
în principal în următoarele procese:
• accesul la oportunităţile de educaţie;
• specializări iniţiale şi ulterioare;
• orientare în carieră.

Accesul la oportunităţile de educaţie
Normele socio-culturale încurajează fetele sau
băieţii să exploreze şi să se implice în anumite
domenii şi tipuri de activităţi. De exemplu, fetele sunt încurajate, de multe ori, să acorde
mai multă importanţă literaturii şi limbilor străine, în timp ce băieţii sunt încurajaţi în
domeniul ştiinţelor exacte şi al sportului.
Acest mod de socializare a fetelor şi băieţilor limitează oportunitatea de dezvoltare
personală a acestora şi de orientare spre alte domenii care nu sunt specifice în mod
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MODULUL V

tradiţional genului lor. În acest fel, o serie de abilităţi înnăscute ale fetelor şi respectiv ale
băieţilor rămân la nivel de potenţial fără să fie valorificate şi utilizate în viaţa adultă.
Principala modalitate de reducere a discriminărilor de gen şi de realizare a echităţii de
gen în educaţie este flexibilizarea şi diversificarea activităţilor la care sunt orientaţi să
participe în egală măsură fetele şi băieţii.
De exemplu, fetele trebuie încurajate să participe la activităţi sportive în aer liber, la
cluburi de orientare turistică, la cluburi de informatică. Băieţii trebuie încurajaţi să
participe la activităţi artistice şi artizanale, cluburi literare, la cercuri de dansuri clasice şi
moderne. Rolul părinţilor şi al profesorilor este să stimuleze şi să întărească (prin
apreciere, recompensă, valorizare) implicarea fetelor şi a băieţilor în activităţile care nu
sunt tipice în mod tradiţional genului lor.
În acest mod sunt încurajate diversitatea şi diferenţele inter-individuale. Echitatea de
gen în educaţie nu are ca scop uniformizarea abilităţilor şi comportamentelor
fetelor şi băieţilor, ci crearea cadrului în care fiecare fată sau băiat să poată să-şi
valorifice propriul potenţial şi să exploreze cât mai multe domenii în care are
potenţial şi doreşte să se dezvolte.

Specializare iniţială şi continuă
!!! Doar 16 % din
femei au cariere
în ştiinţă şi
inginerie, în ciuda
faptului că femeile
alcătuiesc 45 %
din forţa totală de
muncă

Socializarea fetelor şi băieţilor formează prefererinţe, interese, şi valori diferite care
limitează toate alegerile şi deciziile în domeniile care sunt specifice genului. Lipsa
încurajării implicării fetelor şi
Învăţământ
băieţilor în cât mai multe domenii
de activitate, nu doar în cele
bărbaţi
femei
specifice în mod tradiţional
învăţământ
preşcolar
genului lor, determină conturarea
unor
atitudini
personale
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distorsionate despre competenţa
şcoala
primară
şi
gimnaziu
personală şi planificarea propriei
cariere.

40090

Managementul
carierei
reprezintă
acţiunile de
menţinere a
locului de muncă,
de promovare în
ierarhia
ocupaţională sau
de optare pentru
un alt domeniu
profesional
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De exemplu, fetele de multe ori
liceu
nu optează pentru cursuri de
specializare în management,
24014
40004
ştiinţele politice, informatică şi
învăţământ
superior
datorită faptului că nu sunt
încurajate. Ca urmare, fetele se
vor percepe ca fiind mai puţin
17048
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competente în aceste domenii şi
ulterior vor evita participarea la astfel de cursuri sau implicarea în aceste domenii.
Un alt exemplu este acela că fetele au mai puţină încredere în modul lor de utilizare a
computerului, atât băieţii, cât şi fetele percepând calculatorul ca aparţinând predominant
domeniului masculin. Astfel de atitudini contribuie la o participare redusă din partea
fetelor la cursurile de calculatoare şi la nivele variate de interes pentru acest domeniu
(Sanders, 1993).

Sugestii de întrebări

• În şcoala voastră profesorii de informatică sunt bărbaţi sau
femei?
• În cadrul orelor de informatică utilizarea calculatorului se
realizează în mod echilibrat atât de fete, cât şi de băieţi ?
• Cum pot fi reduse discriminările de gen în educaţie?
• Au fetele din clasa voastră performanţe mai ridicate la Limba
Română ?
• Cum contribuie mass-media la menţinerea stereotipurilor de

gen?
• Cum contribuie presiunea/ interacţiunea/ aşteptările membrilor comunităţii la
menţinerea stereotipurilor de gen?
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Orientare în carieră

Astfel, în baza experienţelor şi interacţiunilor sociale, fetele tind să opteze pentru cariere
predominant feminine (profesoare, asistente medicale, secretare, vânzătoare) care oferă
un salariu şi un statut social scăzut. Opţiunile de carieră ale fetelor şi băieţilor sunt
încurajate de contextul familial şi social larg. Deciziile de carieră limitate doar la oferta
profesională tradiţională au consecinţe negative asupra satisfacţiei profesionale şi
personale şi blochează dinamica procesului de management continuu al carierei.
În mediul şcolar, marea majoritate a cadrelor didactice sunt femei, în timp ce în posturi de
conducere sunt în special bărbaţi. Acest aspect este un exemplu al faptului că bărbaţii
ocupă în general funcţii de conducere, ca o consecinţă a prescripţiilor socio-culturale
legate de competenţele de conducere ale bărbaţilor şi femeilor.

Sugestii de întrebări

• Care sunt domeniile de activitate considerate în mod tradiţional
specifice bărbaţilor şi care femeilor?
• Cunoaşteţi femei care au reuşit în domenii de activitate
considerate în mod tradiţional nespecifice genului lor?
• Ce informaţii credeţi că sunt importante în alegerea carierei?
• Ce factori contribuie la alegerea unei cariere tradiţionale de
gen?

Activităţi pentru promotori

• Propuneţi promotorilor să realizeze afişe (cuprizand
desene sau slogane) care să transmită mesajul de utilizare
echilibrată a calculatorului de către fete şi băieţi în cadrul
orelor de informatică. Sugeraţi promotorilor să discute cu
conducerea şcolii despre necesitatea de a afişa aceste
materiale în locuri vizibile din şcoală.

• Propuneţi promotorilor să realizeze statistici privind
numărul fetelor şi cel al băieţilor care urmează specializările din şcoala voastră.
Prezentaţi aceste statistici în consiliile profesorale sau la întâlnirile cu părinţii.
• Propuneţi promotorilor să redacteze recomandări vizând includerea echilibrată a
reprezentărilor fetelor şi băieţilor în toate publicaţiile şcolii (revista şcolii, pliantul de
promovare a şcolii).
• Propuneţi promotorilor să realizeze materiale despre femei celebre, care au reuşit în
domenii de activitate considerate netradiţionale genului lor. Sugeraţi promotorilor să
distribuie aceste pliante în rândul tinerilor şi profesorilor din şcoală. De asemenea, li se
poate sugera diriginţilor şi consilierului şcolar să prezinte aceste informaţii în cadrul
atelierelor/ orelor de orientare profesională.
• Propuneţi promotorilor să încurajeze tinerii şi profesorii să stabilească cote de
reprezentare echilibrată (50% pentru fiecare gen) a fetelor şi a băieţilor în consiliile
elevilor şi a profesoarelor şi profesorilor în consiliile de administraţie.
• Propuneţi promotorilor să realizeze o listă cu organizaţii, instituţii de educaţie, altele
decât şcolile şi grădiniţele. Sugeraţi promotorilor să promoveze în cadrul acestor
organizaţii acţiuni de tipul celor din acest ghid.
• Propuneţi promotorilor să organizeze prezentări în cadrul orelor de dirigenţie despre
consecinţele negative ale orientării şcolare şi profesionale a fetelor şi băieţilor către
domeniile tipice în mod tradiţional genului lor.
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Studii empirice (Harren, Kass, Tinsley & Moreland,1978) au stabilit faptul că atitudinile
legate de rolurile de gen influenţează orientarea privind cariera, în funcţie de adoptarea
stereotipurilor de rol masculin sau feminin.

MODULUL V

• Propuneţi promotorilor să organizeze la grădiniţe, cu educatoarele şi cu părinţii, un
seminar: “Diferenţe de gen în creşterea şi educarea copiilor”, care are ca scop
informarea şi sensibilizarea acestora despre acţiuni/ jucării care limitează dezvoltarea
copiilor la abilităţi specifice în mod tradiţional genului lor.
Resursă: Ghidul “Diferenţe de gen în creşterea şi educarea copiilor”, CPE, 2003.
• Propuneţi promotorilor să redacteze şi să publice articole (în ziarul şcolii, în revistele
pentru adolecenţi, în revistele caselor corpului didactic, în revistele consilierilor şcolari şi
alte reviste dedicate profesorilor) pe tema discriminărilor de gen în educaţie.
• Discutaţi şi oferiţi exemple tinerilor din şcoala voastră despre ceea ce înseamnă
“mesaje ascunse” de transmitere a unor stereotipuri de gen. Tinerii trebuie să înţeleagă
faptul că intenţia mesajului este de a informa şi influenţa ascultătorul/ telespectatorul/
cititorul într-o manieră subtilă, dincolo de aparenţe; de fapt, cel ce recepţionează mesajul
s-ar putea să nu sesizeze prezenţa acestuia.
Exerciţiu: Prezentaţi-le tinerilor o reclamă la articole sportive din orice revistă. Cereţi să
vă descrie mesajul evident: “Cumpăraţi aceste articole sportive!”. Sugeraţi-le că ar putea
exista şi un alt mesaj ascuns: “Dacă veţi cumpăra aceste articole sportive, veţi arăta bine,
atletic!”. Repetaţi acest proces de câteva ori până când tinerii au sesizat mesajul ascuns.

.1.2. Tinerii aplică
metodele de
reducere a
discriminărilor de
gen în domeniul
educaţional
Tehnici de lucru
Lucru în grupuri
Analiza
mass-media
Colectare date
Expunere
interactivă
Discuţie de grup
Sumarizare

Strategii şi programe de diminuare a discriminărilor de gen în
educaţie
Pentru producerea schimbărilor în sistemul educaţional, strategiile şi
implicare comunitară trebuie să vizeze instituţiile care dezvoltă politicile
coordonează activitatea didactică (Ministerul Educaţiei, Cercetării
Inspectoratele Şcolare Judeţene, Casele Corpului Didactic), profesorii
şcoli, tinerii şi părinţii.

programele de
educaţionale şi
şi Tineretului,
şi directorii de

Reducerea discriminăriilor de gen în educaţie şi optimizarea dezvoltării personale a
fetelor şi băieţilor are atât un impact individual cât şi social. Pe termen lung, la nivel social
aceste programe educaţionale au drept consecinţe reducerea discriminărilor de gen în
domeniile sănătăţii, economic, politic, public şi privat.
Programele care au ca scop diminuarea discriminărilor de gen în domeniul educaţional
au ca obiective:
 informarea tinerilor, părinţilor şi profesorilor privind problematica de
gen;
 conştientizarea tinerilor, părinţilor şi profesorilor privind consecinţele
pe termen scurt/ lung ale discriminărilor de gen în toate domeniile;
 conştientizarea beneficiilor implementării principiilor echităţii de gen
în educaţie;
 dezvoltarea abilităţilor de implicare comunitară a tinerilor, părinţilor şi
profesorilor.

Activităţi pentru promotori

• Propuneţi
promotorilor
să
realizeze
materiale
educaţionale pentru lecţii, în care să fie introdusă
dimensiunea de gen şi care să promoveze echitatea de gen.

De exemplu:
- în cadrul orelor de consiliere şi orientare pot fi introduse
următoarelor teme: ocupaţii non-tradiţionale, stereotipurile de
gen în explorarea opţiunilor educaţionale;
- în cadrul orelor de istorie: femei celebre;
în cadrul orelor de dirigenţie: relaţia de cuplu – o relaţie de parteneriat, rolurile
din cadrul familiei;
- în cadrul orelor de limba română: opere scrise de femei, despre femei.
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Resurse:
- Gender Equity in Western Massachusetts
www.genderequity.org/medialit/contents.html
www.genderequity.org/book/contents.html
- “Fete şi băieţi – Parteneri în viaţa privată şi publică. Perspective de gen”, CPE,
2003 - www.gender.ro
- The World Bank Group - www.genderstats.worldbank.org/menu.htm:
- UNICEF - www.unicef.org/statis/, www.unicef.org/action/
www.unicef.org/programme/
- The People’s Movement for Human Rights Education www.pdhre.org/rights/discrimination.html
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• Propuneţi promotorilor să redacteze o scrisoare adresată unor editori de presă, în
care să promoveze acţiunile şcolii pentru reducerea discriminărilor de gen în educaţie.
De asemenea, pot propune editorilor colaborarea în vederea redactării unor articole pe
această temă.

Sănătate
În domeniul sănătăţii, factorii sociali, structurali (vârsta, statutul socio-economic, genul),
factorii comportamentali (stilul de viaţă) şi factorii psiho-sociali (suportul social, stima de
sine, abilităţile de coping) influenţează în mod diferit sănătatea fetelor şi a băieţilor.
Normele sociale cu privire la rolurile de gen au impact asupra menţinerii stării de
sănătate. Acestea prescriu comportamente sanogene şi de risc diferite pentru fete şi
pentru băieţi. Aceste norme socio-culturale legate de gen sunt internalizate de copii şi
determină reacţiile emoţionale şi comportamentale dezadaptative, cu efecte negative
asupra stării de sănătate.
Unele dintre aceste norme sociale sunt stereotipale (în sensul în care se bazează pe
imagini tradiţionale de gen) şi au consecinţe negative asupra stării de sănătate a fetelor
şi băieţilor. Aceste norme stereotipale trebuie identificate şi analizate/ dezbătute
împreună cu tinerii, profesorii şi părinţii pentru a minimiza efectul negativ al acestora.
Norme de gen stereotipale care trebuie depăşite:
 Un bărbat adevărat consumă alcool.
 Un bărbat adevărat practică sporturi periculoase.
 Un bărbat adevărat şofează cu viteză.
 Bărbaţii trebuie să ştie să-şi asume întotdeauna riscuri.
 Bărbaţii nu trebuie să arate ce simt.
 Bărbaţii nu trebuie niciodată să plângă.
 Bărbaţii nu trebuie să pară vulnerabili.
 Bărbaţii merg la doctor doar dacă sunt foarte grav bolnavi.
 Bărbaţii nu merg la doctor pentru orice fleac (verificări periodice).
 Femeile trebuie să fie suple şi să arate bine.
 Femeile sunt emotive şi sensibile.
 Femeile plâng uşor.
 Femeile nu au abilităţi sportive.
 Femeile au întotdeauna nevoie de ajutor.
Normele socio-culturale care prescriu diferenţele de gen determină comportamente
diferite ale părinţilor în relaţia lor cu fetele şi cu băieţii. Acest mod de interacţiune se
constituie în surse de stres pentru copii şi afectează starea de sănătate (scade rezistenţa
sistemului imunitar, creşte tensiunea).
Dintre sursele de stres determinate de normele socio-culturale stereotipale amintim:
 Presiunea părinţilor asupra copiilor de a urma o anumită carieră, aleasă pe
principiile ocupaţiilor tradiţionale masculine şi feminine şi nu pe baza
preferinţelor, intereselor sau abilităţilor copilului.
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5.2.1.Tinerii
identifică acţiuni
de reducere a
discriminărilor
în domeniul
sănătăţii
Tehnici de
lucru
Lucru în grupuri
mici
Dezbatere
Sumarizare

MODULUL V



Standardele de performanţă impuse fetelor sau băieţilor de a avea
performanţe academice conform normelor sociale fără să se ia în calcul
diferenţele şi abilităţile individuale.
De exemplu, “un băiat trebuie să fie bun la matematică, o fată trebuie să fie
bună la literatură sau limbi străine”.



Distribuţia sarcinilor în familie pe baza genului (băieţii bat covoarele, iar
fetele ajută mamele la bucătărie).



Interzicerea accesului fetelor sau băieţilor la a avea anumite hobby-uri sau
la a participa la anumite activităţi în baza faptului că nu sunt caracteristice
genului (părinţii sunt reticenţi când băiatul doreşte să se înscrie la un cerc
de dans sau când fetele doresc să se înscrie la un cerc de aeromodelism).

Stilul de viaţă, ca însumare a comportamentelor sănătoase sau de risc reprezintă un
mecanism central în prevenirea îmbolnăvirilor şi menţinerea stării de sănătate. De aceea,
educaţia pentru sănătate vizează în primul rând cunoaşterea comportamentelor care
descriu stilul de viaţă şi modificarea comportamentelor proprii în sensul stilului de viaţă
sănătos. Acest demers este diferit pentru fete şi băieţi datorită reglementărilor şi
sancţionărilor sociale diferite, care sunt oferite în raport cu comportamentele care se
înscriu în stilul de viaţă.
De exemplu, normele socio-culturale stereotipale sunt mai permisive sau chiar
încurajează comportamentele de risc la băieţi: fumatul, consumul de alcool, experienţele
sexuale variate sunt apanajul bărbăţiei. Normele culturale legate de feminitate şi
atractivitate cresc probabilitatea dietei, a insatisfacţiei imaginii corporale şi a tulburărilor
alimentare la fete.
Socializarea copiilor are un rol deosebit de important în dezvoltarea şi menţinerea
interesului pentru activitatea fizică. Socializarea copiilor implică în acelaşi timp învăţarea
normelor sociale şi a rolurilor de gen care conduc la formarea unor atitudini diferite ale
fetelor şi băieţilor faţă de exerciţiul fizic.
De exemplu, pentru fete, alături de normele culturale stereotipale legate de feminitate şi
atractivitate, exerciţiul fizic este perceput ca având doar efect de scădere a greutăţii.
Pentru băieţi, exerciţiul fizic are conotaţii sanogene şi este văzut ca o modalitate de
menţinere a condiţiei fizice, de tonifiere musculară, de petrecere a timpului liber.
O serie de studii arată că şcoala influenţează fetele şi băieţii în mod diferit prin orele de
educaţie fizică. Fetele au, în general, experienţe negative în cadrul orelor de sport (se
simt penibil, simt că sunt evaluate negativ etc.), ceea ce le scade interesul şi implicarea
în activităţi fizice în timpul liber.
Legat de consumul de alcool, normele sociale stereotipale îl promovează ca fiind “un
simbol primar al bărbăţiei”. Cercetările recente arată că numărul fetelor care consumă
alcool a crescut considerabil. Principala explicaţie oferită acestui fenomen este
flexibilizarea normelor sociale de gen. În aceest nou context sunt acceptate femeile care
consumă alcool, cu toate că societatea este mult mai permisivă faţă de consumul de
alcool la bărbaţi.
Din perspectiva stilului de viaţă sănătos, normele socio-cuturale prescriu băieţilor
adoptarea unor comportamente de risc pentru sănătate, întrucât căutarea şi acceptarea
riscului este apanajul bărbăţiei.
De exemplu, un “bărbat adevărat” conduce maşina cu viteză foarte mare, nu se duce la
medic pentru “orice fleac”, poate consuma o cantitate mare de alcool etc.
Astfel, băieţii se implică în comportamente de risc pentru sănătate (consum de alcool,
şofatul cu viteză crescută, evitarea verificărilor medicale etc.), întrucât evaluarea riscului
este distorsionată de normele sociale stereotipale ale masculinităţii: bărbaţii îşi asumă
riscuri, sunt invulnerabili, nu sunt slabi, nu au nevoie de ajutor.

50

Sugestii de întrebări

• Care sunt consecinţele determinate de rolurile de gen
stereotipale pentru femei şi bărbaţi asupra sănătăţii ?

Activităţi pentru promotori

• Propuneţi promotorilor să realizeze o anchetă socială,
folosind metode de cercetare din “Ghidul promotorului
egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi” prin care să
identifice reprezentările despre fumat ale fetelor şi băieţilor
din şcoală. Rezultatele anchetei pot fi promovate în diverse
acţiuni din şcoală.

• Propuneţi promotorilor să organizeze dezbateri cu tinerii
din şcoala lor pornind de la următoarele stereotipuri:
- Un bărbat adevărat consumă alcool.
- Femeile sunt emotive şi sensibile.
• Sugeraţile promotorilor să conducă dezbaterea în sensul de a identifica cât mai multe
argumente împotriva acestor stereotipuri. Argumentele identificate pot fi scrise pentru a fi
afişate în locuri vizibile. Argumentele de depăşire a stereotipurilor pot fi prezentate
părinţilor.
• Propuneţi promotorilor să realizeze afişe de promovare a exerciţiilor fizice în rândul
fetelor şi băieţilor. Aceste materiale pot fi afişate, cu acordul conducerii şcolii, în cadrul
sălilor de sport.
• Propuneţi promotorilor să realizeze o listă cu organizaţii, instituţii de sănătate (clinici,
spitale), cuprinzând serviciile pe care acestea le oferă. Sugeraţi promotorilor să transmită
reprezentanţilor acestor instituţii activităţile pe care le-au desfăşurat şi să îşi manifeste
disponibilitatea de a sprijini aceste instituţii în campaniile/ acţiunile de informare pe care
le desfăşoară.
• Propuneţi promotorilor să organizeze prezentări în cadrul orelor de educaţie pentru
sănătate despre problematica diferenţelor de gen în stilul de viaţă sănătos.
• Propuneţi promotorilor să organizeze la cluburile sportive şi liceele de sport un
seminar, care are ca scop informarea şi sensibilizarea profesorilor şi antrenorilor cu
privire la diferenţele de gen în creşterea aderenţei la exerciţii fizice.
• Propuneţi promotorilor să organizeze un atelier de lucru pentru colegii din liceul lor,
din universităţi, în care să prezinte discriminările de gen în domeniul sănătăţii.
• Propuneţi promotorilor să redacteze şi să publice articole (în ziarul şcolii, în revistele
pentru adolecenţi, în revistele medicale) pe tema discriminărilor de gen în domeniul
sănătăţii.
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Normele socio-culturale legate de feminitate şi masculinitate prescriu un comportament
de risc atât pentru fete, cât şi pentru băieţi.
Fetele sunt încurajate să aibă o atitudine şi un comportament sexual pasiv, de aceea ele
nu negociază utilizarea metodelor de contracepţie şi de protecţie împotriva bolilor cu
transmitere sexuală. În consecinţă, riscul sarcinilor nedorite şi al bolilor cu transmitere
sexuală este ridicat. Băieţii sunt încurajaţi să-şi asume comportamente sexuale de risc
(neutilizarea prezervativului, parteneri multipli).

MODULUL V

Strategii şi programe de diminuare a discriminărilor de gen în
domeniul sănătăţii
Programele de diminuare a discriminărilor de gen în domeniul sănătăţii au ca scop
principal integrarea dimensiunii de gen în educaţia pentru sănătate şi promovarea în
rândul membrilor comunităţii (şcoală, familie, oraş) a stilului de viaţă sănătos.
Programele de implicare comunitară în domeniul sănătăţii vizează categorii de persoane
(copii, tineri, adulţi, vârstnici) care au adoptat diferite comportamente de risc pentru
sănătate (fumat, consum de alcool, sedentarism, comportament alimentar nesănătos).
Exemple de programe:
 Programe de sănătate pentru preşcolari şi şcolari prin care aceştia să
depăşească stereotipurile de gen care afectează anumite comportamente
ale acestora.

.2.2. Tinerii aplică
metodele de
reducere a
discriminărilor de
gen în sănătate
Tehnici de lucru
Lucru în grupuri
Analiza
mass-media
Colectare date
Expunere
interactivă
Discuţie de grup
Sumarizare



Campanii de prevenire, în rândul tinerilor, a consumului de alcool şi droguri,
de prevenire a fumatului, axate în principal pe modificarea normelor
stereotipale de gen care încurajează comportamente de risc de tipul:
“Un bărbat adevărat rezistă mult la băutură”.
“Fetele emancipate fumează”.



Campanii de promovare a exerciţiului fizic în rândul tinerilor şi adulţilor.



Dezvoltarea unor programe de sprijinire pentru continuarea studiilor şi
obţinerea unui loc de muncă, pentru adolescentele însărcinate şi a celor care
au copii.



Campanii de prevenire a bolilor cardiovasculare, care urmăresc
conştientizarea de către femei şi bărbaţi a comportamentelor de risc care
favorizează apariţia acestor boli. Aceste campanii se centrează în special pe
modificarea stilului de viaţă: reducerea fumatului, consumului de alcool,
creşterea frecvenţei exerciţiului fizic, modificarea comportamentului
alimentar, auto-reglaj emoţional.



Campanii de prevenire a osteoporozei pentru conştientizarea bărbaţilor
asupra riscului de a dezvolta acestă boală. Aceste campanii se centrează în
special pe modificarea stilului de viaţă, creşterea frecvenţei exerciţiului fizic şi
modificarea comportamentului alimentar.



Dezvoltarea de programe pentru prevenirea tulburărilor de imagine corporală
şi a tulburărilor alimentare datorate normelor socio-culturale de atractivitate
feminină şi masculină.

Activităţi pentru promotori

• Propuneţi promotorilor să construiască lecţii pentru orele de educaţie pentru sănătate
în care să fie abordate aspecte ale problematicii de gen.
• Propuneţi promotorilor să realizeze o bază de date cu ONG-uri care activează în
domeniul educaţie pentru sănătate.
Exemple:
- Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS)
- Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS)
- Fundaţia Tineri pentru Tineri
- Organizaţia Salvaţi Copiii
Sugeraţi promotorilor să realizeze materiale prin care să prezinte programe/ servicii
desfăşurate de aceste organizaţii.
• Propuneţi promotorilor să realizeze în şcoală “Ziua Sportului” în cadrul căreia să se
organizeze concursuri sportive pentru tineri.
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Resurse:
- “Diferenţe de gen în stilul de viaţă sănătos”, CPE, 2004 - www.gender.ro
- Reproductive Health and Research - www.who.int/reproductive
health/publications/
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• Propuneţi promotorilor să promoveze, prin mass-media, acţiuni de întreţinere a
sănătăţii pentru tineri şi adulţi.

MODULUL V

Economie
În domeniul economic, dinamica pieţii muncii
este influenţată de stereotipurile de gen.
Acestea influenţează negativ practicile de pe
piaţa muncii şi în special:
 condiţiile de angajare;
 salarizarea;
 promovarea;
 formarea profesională.
Deşi femeile sunt prezente în număr foarte mare
pe piaţa muncii, ele ocupă o gamă restrânsă de
profesii, care, cele mai multe, au un statut social
scăzut şi salarii mai mici (Albelda, 1985;
Anker,1998).

Sugestii de întrebări

• Care sunt stereotipurile ocupaţionale de gen?
• Ce impact credeţi că are concediul de paternitate asupra dezvoltării
profesionale a femeilor?

Acţiuni comunitare pentru reducerea discriminărilor de gen pe piaţa
muncii
5.3.1 Tinerii
identifică acţiuni
de reducere a
discriminărilor de
gen de pe piaţa
muncii
Tehnici de lucru
Lucru în grupuri
mici
Dezbatere
Sumarizare
5.3.2. Aplică
metodele de
reducere a
discriminărilor de
gen de pe piaţa
muncii
Tehnici de
lucru
Lucru în grupuri
Analiza
mass-media
Colectare date
Expunere
interactivă
Discuţie de grup
Sumarizare

Unele dintre programele de diminuare a discriminărilor de gen în domeniul economic
urmăresc depăşirea stereotipurilor despre rolurile femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii.
Ca urmare, aceste programe
vizează în primul rând informarea
cetăţenilor despre cadrul legislativ
din domeniu. România a adoptat
reglementările Uniunii Europene cu
privire la reducerea oricărui tip de
discriminare pe piaţa muncii.
Pentru atingerea acestui obiectiv
trebuie create condiţiile care să
permită femeilor acces egal cu
bărbaţii la locuri de muncă bine
plătite şi la funcţii de decizie.

Salariul mediu brut pe domenii ocupaţionale
în anul 2000
bărbaţi

femei
Industrie
3 659 220 lei
2 533 896 lei
Comerţ
2 352 704 lei
1 913 276 lei
Financiar-bancar
7 584 265 lei
6 434 686 lei
Administraţie publică
3 957 512 lei
3 063 392 lei
Învăţământ
3 361 254 lei
2 929 607 lei
Sănătate
3 516 966 lei
3 079 876 lei

Programele care urmăresc să
susţină reprezentarea echilibrată a
femeilor şi bărbaţilor pe piaţa
muncii au drept obiective:
 informarea cetăţenilor,
întreprinzătorilor şi a
autorităţilor despre barierele pe care le întâmpină femeile pe piaţa muncii;
 conştientizarea cetăţenilor, întreprinzătorilor şi a autorităţilor asupra
consecinţelelor accesului limitat al femeilor la anumite posturi;
 implementarea de măsuri (de exemplu, introducerea cotelor de reprezentare
echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în organismele de conducere, servicii de
îngrijire a copiilor care să permită femeilor să beneficieze de timp suficient
pentru a se dedica profesiei, programe de dezvoltare a abilităţilor de îngrijire şi
educare a copiilor pentru taţi).
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• Propuneţi promotorilor să realizeze broşuri de informare
asupra drepturilor femeilor pe piaţa muncii.
Sugeraţi promotorilor să utilizeze informaţiile din anexă şi să
distribuie aceste broşuri femeilor care lucrează în diverse
instituţii din comunitate.

• Propuneţi promotorilor să extragă referirile la piaţa muncii
din Hotărârea Guvernului nr. 1273/2000 privind adoptarea
Planului Naţional de acţiune în domeniu egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Sugeraţi
promotorilor să realizeze materiale de informare pe care să le distribuie în rândul
angajaţilor din comunitatea lor.
• Propuneţi promotorilor să redacteze articole în care să prezinte diferenţa dintre
drepturile femeilor pe piaţa muncii şi posibilităţile pe care acestea le au de a accesa
aceste drepturi, la nivel practic. Încurajaţi promotorii să susţină publicarea acestor articole
în revista şcolii sau în alte publicaţii.
• Propuneţi promotorilor să susţină grupuri de femei în realizarea unei campanii de
lobby pentru introducerea de servicii sociale de îngrijire a copiilor. Sugeraţi promotorilor
să ajute femeile în:
- identificarea autorităţilor la nivelul reglementării acestor politici sociale;
- redactarea şi expedierea unei scrisori de sesizare;
- stabilirea unei întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor;
- pregătirea discursului şi a materialelor de prezentare;
- menţinerea legăturii cu autoritatea, pentru a urmări modul în care propunerea
făcută este aplicată.
• Propuneţi promotorilor să contacteze centre de asistenţă şi consiliere psihologică şi
să susţină propunerea de includere, între serviciile acestor centre, a unor programe
pentru taţi, de dezvoltare a abilităţilor de îngrijire şi educare a copiilor.
• Propuneţi promotorilor să găsească Legea nr. 19/2000 pentru acordarea Concediul
Paternal şi să realizeze pliante şi afişe pe care să le distribuie în instituţii bugetare şi
private şi pe care să le afişeze în locuri publice (maternităţi, poştă, telefoane).
Resurse:
- The World Bank Group - www.worldbank.org
- Institute of Industrial and Control Engineering, Technical University of Catalunia www.ioc.upc.es/ivis
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Activităţi pentru promotori

MODULUL V
5.4.1. Tinerii
identifică metode
de implicare
comunitară pentru
reducerea
discriminărilor în
domeniul politic
Tehnici de lucru
Lucru în grupuri
mici
Dezbatere
Sumarizare
.4.2. Tinerii aplică
metodele de
reducere a
discriminărilor de
gen în domeniul
politic
Tehnici de lucru
Lucru în grupuri
Analiza
mass-media
Colectare date
Expunere
interactivă
Discuţie de grup

Domeniul politic
În domeniul politic, se remarcă prezenţa
dominantă a bărbaţilor. O explicaţie a acestui
fenomen este reprezentarea liderului de
succes în termeni tradiţional masculini:
competitivitate,
confruntare,
raţionament,
centrarea pe sarcină şi pe acţiune. La nivelul
funcţiilor de conducere, eficienţa este definită
conform normelor şi valorilor tradiţional
masculine.
Procesele de selecţie şi numire în partidele
politice sunt distorsionate prin accentuarea
caracteristicilor
tradiţional
masculine
şi
transformarea acestora în criterii de selecţie.
Aceasta generează subestimarea femeilor, de
către cei care finanţează campaniile, cu privire la abilităţile necesare spaţiului politic,
împiedicând numirea acestora în funcţii politice (Dahl, 2001). În acest fel, deşi drepturile
politice (dreptul de a candida la o funcţie de decizie) sunt aceleaşi pentru femei şi bărbaţi,
femeile au posibilităţi limitate de a le accesa.
Principala consecinţă a acestui fapt este o reprezentare inechitabilă a femeilor şi a
bărbaţilor în funcţii de reprezentare politică (senatori, deputaţi, primari). Acest aspect
reprezintă un dezavantaj în ceea ce priveşte eficienţa măsurilor şi reglementărilor
politice, întrucât este omisă perspectiva unei categorii demografice (femeile) care poate
genera, la rându-i, sugestii de abordare şi soluţionare a problemelor.

Strategii şi programe de diminuare a discriminărilor de gen în
domeniul politic
Discriminările de gen în domeniul politic au ca efect neintegrarea intereselor, opiniilor sau
soluţiilor propuse de femei în politicile administrative, sociale, economice şi educaţionale
ale statului.
Ca urmare, programele de implicare comunitară pentru reducerea discriminărilor de gen
în domeniul politic au ca scop principal promovarea extinderii perspectivei de abordare a
problemelor de natură politică, valorificarea şi integrarea cât mai multor abilităţi de
conducere în activitatea politică.
Programele de susţinere a egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în domeniul politic
urmăresc:
 informarea cetăţenilor, a reprezentanţilor partidelor politice şi a autorităţilor
despre barierele pe care le întâmpină femeile în viaţa politică;
 conştientizarea cetăţenilor, a reprezentanţilor partidelor politice şi a autorităţilor
asupra consecinţelor neintegrării perspectivei femeilor în contextul politic;
 eliminarea barierelor care limitează accesarea drepturilor politice de către
femei (promovarea unui nou model de conducere eficient).
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• Propuneţi promotorilor să organizeze campanii de
susţinere a reprezentării echilibrate a fetelor şi băieţilor în
consiliul elevilor din şcoală.

• Propuneţi promotorilor să organizeze întâlniri cu tinerii din
filialele locale ale diverselor partide politice, în care să se
susţină promovarea principiului egalităţii de şanse pentru
femei şi bărbaţi. Sugeraţi să li se facă acestor tineri referiri la
Constituţia României şi Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi.
• Propuneţi promotorilor să redacteze articole în care să prezinte dezavantajele limitării
modelului de conducere eficient la caracteristiscile tradiţional masculine.
• Propuneţi promotorilor să realizeze un comunicat de presă în care să prezinte
avantajele extinderii modelului de conducere eficient.
• Propuneţi promotorilor să organizeze întâlniri cu colegii, prietenii, în care să prezinte
importanţa implicării femeilor în viaţa politică şi avantajele extinderii modelului eficient de
conducere.
Resurse:
- Government of Saskatchewan - www.gov.sk.ca/shrc
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Activităţi pentru promotori

MODULUL V
5.5.1. Tinerii
identifică metode
de implicare
comunitară pentru
reducerea
discriminării de
gen în cadrul
fenomenelor vieţii
publice ale căror
victime sunt în
special femeile
Tehnici de lucru
Lucru în grupuri
mici
Dezbatere
Sumarizare

Fenomene care afectează, în special, femeile
În cadrul familiei, la şcoală, în grupul de prieteni, băieţii şi fetele învaţă să se comporte
potrivit normelor de gen din comunităţile în care trăiesc. Interacţiunile adult-copil, precum
şi mediul social facilitează dezvoltarea unor trăsături şi abilităţi specifice la fete şi băieţi.
În medii tradiţionale, fetele îsi dezvoltă comportamente pasive şi dependente de bărbaţi,
iar băieţii învaţă să fie agresivi şi independenţi. Cercetările arată că încă de la vârsta de 2
ani, copiii se comportă conform stereotipurilor de gen din familie.
Multe dintre aceste stereotipuri determină apariţia unor comportamente, în special la
bărbaţi, bazate pe relaţii de putere şi dominare care generează violenţă în cadrul familiei,
hărţuire sexuală la locul de muncă, trafic cu femei.
Violenţa împotriva femeilor este orice act de violenţă bazat pe relaţii de gen (“genderbased violence”) care poate duce la răniri fizice, sexuale, psihologice sau la suferinţa
femeilor, inclusiv prin ameninţări, constrângeri, privarea de libertate, fie că are loc în
spaţiul public sau privat.
Această definiţie este în acord cu drepturile internaţionale ale omului, având ca repere
definiţiile cuprinse în Platforma de acţiune de la Beijing şi în Declaraţia privind eliminarea
violenţei împotriva femeilor şi este agreată de Convenţia privind eliminarea tuturor
formelor de violenţă împotriva femeilor - CEDAW.

Violenţa împotriva femeilor
Violenţa împotriva femeilor:
- este o manifestare a relaţiilor de putere dintre femei şi bărbaţi, care duce la
dominarea şi discriminarea femeilor de către bărbaţi;
- împiedică dezvoltarea femeilor ca persoane autonome;
- este unul din mecanismele sociale importante prin care femeile sunt forţate să
intre într-o relaţie de subordonare faţă de bărbat.
Realitatea arată că femeile şi fetele sunt, în procent semnificativ, în pericol de a fi
victimele violenţei în propriile familii (spaţiul public înregistrând într-o proporţie mai
scăzută violenţa împotriva femeilor).

Consecinţe asupra femeilor
Femeile, victime ale violenţei, suferă răni fizice, dizabilităţi, stres acut şi traume
psihologice, abuz de substanţe, boli cu transmitere sexuală, sarcini nedorite, avorturi,
sterilitate.
Femeile între 15 şi 44 de ani, din întreaga lume, pierd mulţi ani de viaţă sănătoasă din
cauza consecinţelor violenţei, abuzului sexual şi fizic, suferind de HIV/SIDA, tuberculoză,
boli cardiovasculare, cancer (Hynes & Raymond, 2002).
Printre consecinţele emoţionale ale victimelor se numără traumele severe, stresul,
depresia, anxietatea, auto-medicaţia, prin abuz de alcool şi medicamente, drogurile,
tulburările de alimentaţie.
Legat de programele de sprijinire a victimelor, se consideră că femeile abuzate trebuie
să-şi părăsească abuzatorul. În consecinţă, politicile şi programele de sănătate
recomandă crearea de adăposturi şi centre pentru femeile victime şi pentru copii
acestora în scopul de a-i separa de abuzatori.
Totuşi, unele victime nu consideră plecarea din spaţiul domestic, în care sunt agresate,
ca fiind cea mai bună soluţie. Deciziile pe care le iau victimele sunt dependente de
circumstanţele individuale.
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Consecinţe asupra copiilor

În acelaşi timp, violenţa din familie are impact asupra relaţionării, capacităţii de învăţare
şi sănătăţii copiilor implicaţi ca martori sau victime.

Programe ale organizaţiilor neguvernamentale de combatere a
violenţei împotriva femeilor
Formele de violenţă asupra femeilor, cărora se adresează proiectele şi programele
organizaţiilor neguvernamentale din România:
 violenţa fizică, sexuală sau psihologică în familie (ameninţări, constrângeri,
privare de libertate, bătăi, abuz sexual, viol marital);
 violenţa fizică, sexuală sau psihologică în comunitate (violul, abuzul sexual,
hărţuirea sexuală şi intimidarea la locul de muncă sau în instituţiile de
învăţământ, traficul cu femei şi prostituţia forţată);
 violenţa fizică, sexuală sau psihologică generata de stat sau pe care statul nu o
interzice.
Principiile care stau la baza serviciilor organizaţiilor neguvernamentale pentru intervenţia
în violenţa domestica şi violenţa în familie sunt:
 creşterea gradului de securitate – protecţia fizică a victimei;
 responsabilizarea agresorului - este importantă încadrarea sau calificarea
apariţiei violenţei ca urmare a comportamentului/ acţiunilor autorului/ agresorului
şi nu a victimei; bărbaţii pot alege să se schimbe şi să stopeze violenţa;
 abilitarea victimei - acest principiu constă în facilitarea/ pregătirea abilitării
victimei de a lua decizii în legătură cu propria viaţă (şi a copiilor);
 reducerea toleranţei faţă de violenţă a comunităţilor - acţiune în favoarea
schimbării sociale.

Activităţi pentru promotori

• Propuneţi promotorilor să-şi informeze colegii despre ce
înseamnă violenţa împotriva femeilor şi violenţa domestică.
Sugerăm ca aceste acţiuni de informare să se desfăşoare cu
sprijinul psihologului din şcoală sau a personalului specializat
din instituţiile existente în comunitate.
Acţiunile de informare se pot centra pe furnizarea
următoarelor mesaje:

-

-

Violenţa împotriva femeilor:
este o manifestare a relaţiilor de putere dintre femei şi bărbaţi, care duce la
dominarea şi discriminarea femeilor de către bărbaţi;
împiedică dezvoltarea femeilor ca persoane autonome;
este unul din mecanismele sociale importante prin care femeile sunt forţate să
intre într-o relaţie de subordonare faţă de bărbat.
Violenţa domestică:
violenţa domestică este un comportament folosit pentru a controla şi dobândi
putere asupra unui partener;
abuzatorul este responsabil 100% pentru abuz;
violenţa domestică este un comportament intenţional;
violenţa domestică este un comportament învăţat.

• Propuneţi promotorilor să alcătuiască o bază de date/ listă de resurse din comunitate
cuprinzând date de contact şi servicii pe care le oferă diverse organizaţii şi instituţii
(poliţie, spitale, organizaţii şi asociaţii de sprijin pentru femeile victime ale violenţei).
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Copiii martori ai violenţei domestice prezintă răspunsuri emoţionale similare cu cele ale
copiilor care au fost abuzaţi fizic sau emoţional. Aceşti copii sunt anxioşi, deprimaţi şi au
diverse comportamente inadecvate. Acestor copii le este cultivat de către agresori
sentimentul de vinovăţie şi, în acelaşi timp, ei dezvoltă teama de exprimare a emoţiilor şi
teama de abandon (apud. Domestic Violence Resource Manual on Internet).

MODULUL V

Sugeraţi promotorilor să alcătuiască materiale de informare cu aceste date pe care să le
distribuie în comunitate. De asemenea, sugeraţi promotorilor să se înscrie ca voluntari în
organizaţiile neguvernamentale interesate de sprijinul lor.
• Propuneţi promotorilor să realizeze un pliant de informare despre violenţa împotriva
femeilor, utilizând informaţiile din anexă.
Sugeraţi promotorilor să distribuie aceste pliante în şcoală şi în comunitate.
• Realizaţi pliante/ broşuri de informare cuprinzând extrase din legile existente în
domeniu:
- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
- Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului cu persoane;
- Hotărârea nr. 1216/2001 privind aprobarea Planului Naţional de acţiune pentru
combaterea traficului de fiinţe umane.

Traficul cu femei
În Protocolul Naţiunilor Unite (Convenţia de la Palermo, 2000) şi în Legea privind
prevenirea şi combaterea traficului de persoane1, traficul este definit ca fiind: “recrutarea,
transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare sau
prin utilizarea forţei sau a altor forme de constrângere, prin răpire, escrocare, înşelăciune
sau abuz de putere, prin utilizarea unei poziţii vulnerabile, prin darea sau primirea de bani
sau de beneficii pentru obţinerea consimţământului unei persoane care are control
asupra alteia, în scopul exploatării. Exploatarea include cel puţin prostituţia sau alte
forme de exploatare sexuală, muncă sau servicii forţate, sclavia sau practici similare
sclaviei, servitutea sau prelevarea de organe”.
Traficul cu femei constituie o infracţiune, considerată în dreptul internaţional, ca parte a
crimei internaţionale organizate. Combaterea acestui fenomen necesită o abordare
multidisciplinară, care să implice organele legislative, cele judiciare, de asistenţă
psihologică şi socială, sistemul educaţional, de sănătate, precum şi alţi actori interesaţi
de această problematică.
Riscurile pentru sănătatea femeii care este exploatată sexual sunt:
- contaminare cu HIV/ SIDA;
- infectare cu boli cu transmitere sexuală;
- sterilitate;
- traume psihice (depresie, anxietate, tulburări de comportament etc.);
- vătămare a organelor genitale;
- cronicizare a unor afecţiuni datorită tratamentului medical întârziat sau lipsei
acestuia;
- stres cronic datorat traiului într-un mediu infracţional;
- dependenţa de droguri sau alcool.

Acţiuni ale oganizaţiilor neguvernamentale de prevenire şi combatere a
traficului cu fiinţe umane
Organizaţiile neguvernamentale din România se implică în combaterea traficului cu fiinţe
umane, în special în activităţi de asistenţă pentru reintegrarea victimelor.
Gama de servicii oferită victimelor traficului de către organizaţiile neguvernamentală
cuprinde:
 consiliere psihologică pentru ameliorarea tulburărilor datorate şocului
posttraumatic;
 asistenţă medicală de urgenţă – analize pentru bolile cu transmitere sexuală, test
HIV, control ginecologic, dermato-veneric, stomatologic;
 asistenţă pentru procurarea actelor de identitate – majoritatea victimelor se întorc
în ţară fără acte de identitate, traficanţii oprindu-le actele pentru a le face mai
vulnerabile;
1

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 783/11.XII.2001
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asistenţă pentru reinserţia şcolară;
consiliere vocaţională (sprijin pentru a urma un curs de calificare, mediere pentru
găsirea unui loc de muncă);
ajutor material de urgenţă (hrană, îmbrăcăminte etc.), după caz;
ajutor în cazul în care persoana asistată nu are locuinţă (de exemplu, închirierea
unei locuinţe pe perioada în care urmează studii de calificare, contribuţie la plata
chiriei);
identificarea şi utilizarea altor resurse, intermediere în raporturile cu diferite
instituţii (de exemplu, pentru a beneficia de venitul minim garantat);
consiliere juridică (în special privind infracţiunea de trecere ilegală a frontierei).

Activităţi pentru promotori

• Propuneţi promotorilor să disemineze informaţii cu privire
la traficul cu persoane, distribuind vederi, broşuri, articole de
ziar etc. Sugeraţi promotorilor să realizeze aceste materiale
pornind de la resursele prezentate în anexe.
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• Propuneţi promotorilor să meargă şi să recomande
reprezentanţilor instituţiilor din comunitate să amenajeze
standuri informaţionale, unde să fie afişate informaţii cu privire
la riscurile migraţiei ilegale.
Sugeraţi promotorilor să creeze pentru aceste standuri pliante cu:
- sfaturi pentru încadrarea legală în muncă (în străinătate);
- modalităţi de căutare a unei femei care a dispărut în străinătate. Informaţii
necesare pentru aceste pliante sunt prezentate în anexă.
• Propuneţi promotorilor să coopereze cu organizaţiile de femei, din oraşul lor,
implicate în combaterea traficului cu persoane.
• Propuneţi promotorilor să participe (pe bază de voluntariat) în programe de
contracarare a traficului cu femei.
• Sugeraţi promotorilor să susţină în şcoală activităţi de apărare a drepturilor femeilor
în România.
• Propuneţi promotorilor să desfăşoare acţiuni de informare a tinerilor din şcoală şi a
părinţilor, în care să prezinte aspecte ale traficului cu femei.
• Propuneţi promotorilor să realizeze o campanie de informare a membrilor comunităţii,
prin care să solicite desfăşurarea de acţiuni de asistenţă şi dezvoltare personală a
tinerelor şi femeilor vulnerabile la traficul cu femei.

Familii monoparentale
Numărul femeilor întreţinătoare ale unei familii a crescut şi pentru acestea a crescut şi
responsabilitatea asigurării hranei.
Mai mult, cercetările arată o scădere a vârstei medii a mamelor singure, asociată cu o
rată scăzută de participare pe piaţa muncii şi un statut economic nesigur (McKie,1993).
Majoritatea mamelor singure sunt divorţate, separate sau nu au fost niciodată căsătorite
(Lero and Brockman, 1993). Vârsta lor tot mai scăzută contribuie major la nivelul
educaţional redus, venituri mici şi participare redusă la piaţa muncii, ceea ce determină
dificultăţi în a face faţă cerinţelor familiale şi de muncă (Ross and Shillington, 1989). De
asemenea, vârsta scăzută presupune o vârstă fragedă a copiilor, ceea ce îngreunează
responsabilitatea creşterii lor în acelaşi timp cu menţinerea veniturilor familiale necesare.

61

5.5.2. Tinerii
aplică metodele
de reducere a
discriminărilor de
gen în cadrul
fenomenelor
publice care au
ca victime în
special femeile
Tehnici de lucru
Lucru în grupuri
Analiza
mass-media
Colectare date
Expunere
interactivă
Discuţie de grup

MODULUL V

Strategii şi programe de sprijinire a membrilor familiilor
monoparentale
Organizaţiile neguvernamentale pot susţine programe de sprijin pentru membrii familiilor
cu un singur părinte prin:
 programe suport pentru mamele singure, prin care acestea să fie susţinute să-şi
dezvolte abilităţi de căutare a unui loc de muncă, de management al timpului, de
management al stresului;
 centrele de îngrijire a copiilor, centrele de zi care să ofere programe de tutoriat,
prin care copii să beneficieze de activităţi de pregătire a temelor, masă şi
activităţi recreative sau/şi de odihnă;
 reţele de suport, care să-i ajute pe părinţii singuri să identifice organizaţiile,
centrele din comunitate care oferă asistenţă pentru diverse probleme
(problemele legale, îngrijire medicală, adăpost şi protecţie, abuz de substanţe).

Activităţi pentru promotori

• Propuneţi promotorilor să realizeze o campanie de lobby
prin care să prezinte problema familiilor monoparentale şi prin
care să solicite implementarea unor programe de asistenţă a
mamelor singure.
• Propuneţi promotorilor să susţină în cadrul şcolii
introducerea unui sistem de tutoriat pentru sprijinirea copiilor
din familii monoparentale.

• Propuneţi promotorilor să realizeze afişe care să avertizeze asupra riscurilor traficului
de persoane şi care să fie plasate în locuri vizibile.
Resurse:
- Public Safety and Emergency Preparedness Canada - www.crime prevention.
org/english/publications/women/page2.html
- Public Safety and Emergency Preparedness Canada - www.crime-prevention.
org/english/publications/children/family/level5_e.html
- U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs - www.ojp.
usdoj.gov/bjs/welcome.html
- Education Quebec - www.meq.gouv.qc.ca/cond-fem/publications.htm
- Equal Opportunity Commission - www.eoc.vic.gov.au/index.htm
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ANEXE
(materiale resursă şi
fişe de aplicaţie)
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Resurse pentru informarea cetăţenilor privind
legile în domeniul egalităţii de şanse pentru femei
şi bărbaţi

În România există legi speciale cu privire la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi la
combaterea discriminării. Aceste legi interzic discriminarea după criteriul de sex atât în
cadrul relaţiilor de muncă, cât şi în afara acestora, garantează accesul egal al femeilor şi
bărbaţilor în toate domeniile vieţii sociale. De asemenea, aceste legi stabilesc sancţiuni
pentru cei care încalcă dreptul la egalitate şi obligaţii pentru autorităţi de a acţiona pentru
realizarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
Pentru a combate discriminările, săvârşite împotriva lui sau a altor persoane, fiecare
cetăţean trebuie să cunoască legile în domeniu. Cunoaşterea legilor îl ajută să afle ce
drept i-a fost încălcat şi astfel să facă sesizări, reclamaţii ori plângeri către instanţa
judecătorească competentă.
Legile pentru respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea
discriminării după criteriul de sex acţionează în domeniile:
- piaţa muncii;
- educaţie;
- sănătate;
- cultură şi informare;
- participare la decizie;
- alte domenii, reglementate prin legi specifice.

Legi în domeniul egalităţii de şanse
pentru femei şi bărbaţi sunt:
- Legea nr. 202/2002 privind
egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi;
-

Hotărârea
Guvernului
nr.
759/2002
privind
Planul
Naţional de Ocupare a Forţei
de Muncă (PNAO);

-

Hotărârea
Guvernului
nr.
1273/2000 privind adoptarea
Planului Naţional de Acţiune
în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

-

Legea nr. 210/1999 pentru acordarea Concediului Paternal;

-

Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare;

-

Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;

-

Ordonanţa Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea OG nr.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;

-

Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
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-

Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;

-

Ordonanta Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de
muncă.

Resurse pentru informarea cetăţenilor privind
drepturile femeilor pe piaţa muncii2

Ai dreptul la muncă.
Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.
Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau
activităţii pe care urmează să o presteze.
Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de
muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi aceasta (art. 3, aliniatele 1 şi 3, Codul
Muncii).
Ai dreptul la egalitate de şanse şi de tratament.
Angajatorii sunt obligaţi să asigure egalitatea de şanse şi tratament între angajaţi, femei
şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii
pentru interzicerea discriminărilor în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în cele
de ordine interioară ale unităţilor (art. 7, aliniatul 1, Legea 202/2002 privind egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi).
Ai dreptul la demnitate, securitate şi sănătate în muncă.
Salariaţii au dreptul la protecţia socială a muncii. Măsurile de protecţie privesc
securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, prestarea muncii
în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice (art. 38, aliniatul 2, Constituţia României).
Ai dreptul la salarizare pentru munca depusă.
Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le este recunoscut dreptul la plată egală
pentru muncă egală (art. 6, aliniatul 2, Codul Muncii).
Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă,
referitoare la stabilirea remuneraţiei (art. 8, aliniatul 1, litera d, Legea 202/2002 privind
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi).
Ai dreptul la formare profesională.
Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.
Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată (art. 149,
aliniatele 1 şi 2, Codul Muncii).
Angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la formarea profesională
(art. 190, Codul Muncii).
Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă,
referitoare la informare şi consiliere profesională, programe de inţiere, calificare,
perfecţionare, specializare şi recalificare profesională (art. 8, aliniatul 1, litera f, Legea
202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi).
Ai dreptul de a nu fi concediată.
Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă (art. 60, aliniatul 1, Codul Muncii):
- pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat
cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
- pe durata concediului de maternitate;
- pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
- pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18
ani.
2

Informaţiile sunt reproduse din broşura “Drepturile femeilor pe piaţa muncii”, CPE, 2003
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Cine te poate ajuta în cazul în care te consideri discriminată, nedreptăţită sau
consideri că nu ţi s-a respectat un drept?
Aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii
şi sănătăţii în muncă este supusă controlului Inspecţiei Muncii, ca organism specializat al
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii
şi Solidarităţii Sociale (art. 254, Codul Muncii).
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Resurse pentru informarea părinţilor şi
educatorilor despre bariere de gen în dezvoltarea
copiilor3

Bariere în dezvoltarea comportamentului social al fetelor şi băieţilor şi recomandări pentru
părinţi şi educatori de îndepărtare a acestor bariere:
Convingeri cu efecte
negative (prejudecăţi,
stereotipuri) ale părinţilor legate
de comportamentul social al
copiilor
Există jucării pentru fete şi
jucării pentru băieţi.

Recomandări privind îndepărtarea acestor bariere

Pentru optimizarea comportamentului social al
copiilor recomandăm părinţilor activităţi de tipul
următor:
ª cumpăraţi jucării non-specifice în mod
tradiţional genului şi asistaţi copilul în explorarea şi
descoperirea lor.
Fiecare tip diferit de jucărie dezvoltă o
altă abilitate cognitivă oferindu-i copilului
oportunitatea de dezvoltare.

Fetele nu trebuie să se joace
cu băieţii, pentru că băieţii
sunt obraznici.

Pentru optimizarea comportamentului social al
copiilor recomandăm părinţilor activităţi de tipul
următor:
ª facilitaţi alcătuirea de grupuri de joc mixte din
punct de vedere al genului. În acelaşi timp
supravegheaţi grupul de joc şi interveniţi atunci când
fetele sunt mai puţin implicate în joc din cauza
băieţilor care domină.


Comportamente negative
ale părinţilor care se
constituie în bariere în
dezvoltarea
comportamentului social al
copiilor
Unii părinţi cumpără fetelor
jucării pentru teme de joacă
din mediul domestic, ceea ce
le limitează dezvoltarea prin
explorarea unui set redus de
activităţi şi prin construirea
unui set de percepţii reduse
asupra propriilor competenţe.

Recomandări privind îndepărtarea acestor bariere

Recomandăm părinţilor activităţi de tipul următor:
ª implicaţi fetele în jocuri care dezvoltă nu
numai abilităţile verbale (prin jocul cu păpuşile), ci şi
abilităţile
cognitive
şi
motorii,
oferindu-le
oportunitatea de a se simţi competente în cât mai
multe domenii de activitate.

3

Informaţiile sunt reproduse din ghidul “Diferenţe de gen în creşterea şi educarea copiilor”, CPE,
2004
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Unii părinţi facilitează
gruparea copiilor în funcţie de
gen, ceea ce are ca şi
consecinţe întărirea doar a
unor comportamente
tradiţionale de gen.
Unii părinţi facilitează şi
întăresc jocul specific în mod
tradiţional unui anumit gen.
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Recomandăm părinţilor activităţi de tipul următor:
ª exploraţi împreună cu copiii diferite tipuri de
activităţi care să faciliteze implicarea copiilor, fete
sau băieţi, în activităţi diverse care nu se limitează
la cele de gen tradiţionale.
Recomandăm părinţilor activităţi de tipul următor:
ª iniţiaţi teme de joc noi pentru ambele genuri
şi implicaţi fetele şi băieţii deopotrivă.

Resurse pentru informarea cetăţenilor despre
violenţa împotriva femeilor4

Definiţia violenţei în familie, formulată de către Comitetul de Miniştri ai Consiliului
Europei:
Orice act sau omisiune comisă în interiorul familiei de către unul din membrii acesteia şi
care aduce atingere vieţii, integrităţii corporale sau psihologice sau libertăţii altui membru
al acelei familii şi vatămă în mod serios dezvoltarea personalităţii lui/ei (Recomandarea
Nr. R (85)4 cu privire la violenţa în familie).
Tipuri de violenţă în familie:
1. violenţa psihologică constă în agresiuni verbale, intimidare, batjocură, umilire;
2. violenţa fizică, prin care se provoacă victimei o serie de vătămări prin pălmuire, lovire
cu sau fără obiecte sau bătaie;
3. violenţa socială, formă a violenţei psihologice pasive, constă în controlarea victimei,
izolarea acesteia de familie sau prieteni fapt ce determină întreruperea sau
insuficienţa relaţiilor sociale şi restrângerea accesului la informaţie;
4. violenţa economică, o altă formă a violenţei psihologice pasive, presupune oprirea
accesului victimei la bani sau la alte mijloace economice;
5. violenţa sexuală se referă la forţarea victimei la activitate sexuală nedorită.
Ratele globale de violenţă în familie de-a lungul vieţii, pe sexe şi în funcţie de statutul
marital, în România, 2003 sunt următoarele5:
Căsătorit(ă)
cu acte
Rate globale de
violenţă:
- femei de 18
ani+
- bărbaţi de
18 ani+
Număr de
cazuri:
- femei de 18
ani+
- bărbaţi de
18 ani+

Uniune
consensuală

Divorţat(ă)/
Separat(ă)

Văduv(ă)

Necăsătorit(ă)

Total

15,0 %

31,1 %

47,0 %

13,2 %

17,3 %

17,2 %

7,2 %

20,0 %

0,0 %

18,8 %

15,7 %

10,2 %

767

45

66

228

139

1245

374

35

12

32

108

561

Printre factorii determinanţi ai violenţei domestice se numără6:
Sărăcia:
• 1 din 5 femei din familiile care în mod sistematic suferă de foame sunt victime ale
violenţei domestice;
• 33 % dintre victime provin din familii în care, în ultimul an, s-a micşorat venitul;
• 48 % dintre victime provin din familii al căror venit nu asigură nici strictul necesar.
Alcoolism:
• În 69 % din cazuri, agresorul era băut în momentul agresiunii;
• 1 din 2 femei provenind din familiile cu un membru alcoolic sunt abuzate fizic.
4

Informaţii reproduse din „Cercetarea naţională privind violenţa în familie şi la locul de muncă”,
CPE, 2003
5
“Cercetarea naţională privind violenţa în familie şi la locul de muncă”, CPE, 2003
6
“Cercetarea naţională privind violenţa în familie şi la locul de muncă”, CPE, 2003
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Supraaglomerarea locuinţei:
• O jumătate din victime provin din familii care locuiesc în condiţii de supraaglomerare
(mai puţin de 10 metri pătraţi/ persoană).
Nivel redus de educaţie:
• Reprezentare masivă a persoanelor cu un nivel de educaţie sub medie (liceu) printre
agresori.
Şomaj:
• Femeile din familiile în care cineva a intrat de curând în şomaj au risc considerabil
mai mare (17 %) de a fi abuzate fizic. Totuşi, doar 22 % din victime provin din astfel
de familii;
• Doar 2,5 % din agresori sunt şomeri.
Expunere la violenţă psihologică încă din copilărie:
• 26 % dintre victimele autodeclarate provin din familii în care părinţii se certau des sau
foarte des;
• 18 % dintre femeile socializate în familii marcate de certuri frecvente între părinţi
raportează violenţă fizică la vârsta adultă.
Relaţiile de putere în familie:
• Femeile din familii cu copii (0-14 ani) în întreţinere au risc mai mare (14%) de a fi
abuzate fizic de către partener;
• Femeile din familiile organizate democratic au un risc semnificativ mai mic (6,5%).
Efectele violenţei domestice asupra femeilor apar la nivel de:
- stare de sănătate;
- stare de spirit;
- stimă de sine;
- relaţii de familie.
Instituţiile din România care au un rol în prevenirea şi combaterea violenţei domestice
sunt:
- Inspectoratul Şcolar;
- Direcţia Sanitară Judeţeană;
- Episcopia - Servicii Sociale;
- ONG-uri;
- Prefectura - Servicii Sociale;
- Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului;
- Parchetul;
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie.
Aceste instituţii acţionează în parteneriat prin acţiuni de educaţie în general (educaţie
şcolară, sanitară, moral-creştină), nu ţintită spre prevenirea violenţei domestice. În
schimb, instituţiile îşi asumă un rol activ în sfera asistenţei victimei (consiliere, adăpost) şi
a sancţionării actelor de violenţă.
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Resurse pentru informarea cetăţenilor despre
violenţa în familie7

Violenţa în familie este o problemă care ne afectează pe toţi. În fiecare comunitate, la
locul de muncă sau la şcoală găsim persoane care au trăit asemenea experienţe.
Violenţa în familie îmbracă diferite forme şi nu cunoaşte bariere geografice, limită de
vârstă, distincţii de clasă, etnie, rasă sau cultură.
Violenţa în familie este una dintre cele mai frecvente forme de violenţă, deşi
adesea este trecută sub tăcere. Totul se petrece în spatele uşilor închise şi, cel mai
adesea, actele de violenţă care au loc în familie sunt ascunse de victimă din cauza
sentimentului de teamă faţă de agresor şi jenă faţă de ceilalţi (rude, vecini, prieteni,
colegi).
Violenţa în familie nu este o problema privată, „de familie”, ci una de interes social.
Rudele, prietenii, vecinii victimei trebuie să informeze Poliţia despre agresiunile la care
este supusă aceasta şi trebuie să o ajute să iasă din situaţia de abuz în care se află.
Sub nici o formă violenţa nu trebuie tolerată! Actele de violenţă în familie nu sunt
fapte izolate. Ele sunt etape ale unui fenomen care se repetă. În timp, actele de
violenţă devin din ce în ce mai dese şi mai grave.
Idei false privitoare la violenţa în familie:
• violenţa în familie este un fenomen rar şi izolat;
• femeia însăşi este responsabilă şi vinovată de actele violente împotriva ei;
• problema violenţei domestice nu este o urgenţă comparativ cu alte probleme
naţionale;
• violenţa în familie este un fenomen specific familiilor sărace, needucate şi
dezorganizate sau în care au existat episoade de violenţă în familie;
• violenţa în familie este un lucru care trebuie rezolvat în familie;
• violenţa în familie este un lucru firesc, “lăsat de la Dumnezeu”;
• victimele violenţei în familie sunt persoane cu probleme psihice.
Violenţa în familie poate îmbrăca mai multe forme:
• violenţă psihologică, care constă în agresiuni verbale, intimidare, batjocură,
umilire;
• violenţa fizică, prin care se provoacă victimei o serie de vătămări prin pălmuire,
lovire, cu sau fără obiecte, sau bătaie;
• violenţa socială, reprezentând o formă de violenţă psihologică pasivă, care
constă în controlarea victimei, izolarea acesteia de familie sau prieteni(e),
urmărirea activităţilor sale;
• violenţa economică, o altă formă de violenţă psihologică pasivă, care
presupune oprirea accesului la bani sau la alte mijloace economice;
• violenţa sexuală, adică forţarea victimei la acte sexuale nedorite.
Ce poate face o persoană care a fost agresată în familie:
• să iasă cât mai repede din mediul în care s-a produs actul de violenţă;
• să depună o plângere la Poliţie;
• să se ducă la Institutul de Medicină Legală pentru examinare şi obţinerea unui
certificat medico-legal;
• să contacteze un avocat pentru a-i oferi ajutor juridic.

7

Informaţiile sunt reproduse din pliantul “Violenţa în familie”, CPE, 2003
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! Toţi aceşti paşi pot fi făcuţi şi împreuna cu personalul specializat al unei
organizaţii neguvernamentale care oferă servicii de asistenţă şi consiliere
victimelor violenţei domestice. Tot ceea ce are de facut victima este să contacteze
una dintre aceste organizaţii.
În România, există o serie de organizaţii neguvernamentale care oferă urmatoarele
servicii specializate:
 Consiliere juridică;
 Reprezentare şi asistare în instanţă;
 Consiliere psihologică;
 Terapie de cuplu;
 Servicii medicale;
 Linie telefonică de criză;
 Adăpost temporar pentru victimă şi copiii săi;
 Grupuri de suport;
 Servicii de asistenţă socială;
 Cursuri de pregătire şi reconversie profesională;
 Susţinere materială şi financiară pe termen limitat.
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Resurse pentru informarea cetăţenilor despre
acţiuni de combatere a traficului cu femei8

Definiţie a traficului cu persoane
Traficul de fiinţe umane reprezintă: “recrutarea, transportarea, transferarea,
adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare sau prin utilizarea forţei
sau a altor forme de constrângere, prin răpire, escrocare, înşelăciune sau abuz
de putere, prin utilizarea unei poziţii vulnerabile, prin darea sau primirea de bani
sau de beneficii pentru obţinerea consimţământului unei persoane care are
control asupra alteia, în scopul exploatării. Exploatarea include cel puţin
prostituţia sau alte forme de exploatare sexuală, muncă sau servicii forţate,
sclavia sau practici similare sclaviei, servitutea sau prelevarea de organe”.

Sfaturi pentru încadrarea legală în muncă (în străinătate)
1. Dacă v-aţi hotărât să plecaţi la muncă peste hotare prin intermediul unei
agenţii de plasare de forţă de muncă în străinătate, atunci verificaţi, în primul
rând, dacă firma respectivă deţine o licenţă de funcţionare.
2. Solicitaţi de la reprezentanţii firmei care v-au promis să vă angajeze în
străinătate să vă prezinte licenţa şi să vă furnizeze o copie după acest
document. Este foarte important ca datele să corespundă cu cele pe care vi
le-au oferit reprezentanţii firmei: denumirea, adresa, perioada de funcţionare.
3. Verificaţi dacă în biroul firmei este afişată lista de servicii pe care le
prestează.
4. Cereţi să vi se prezinte contractul de colaborare cu firma din străinătate,
care trebuie să fie legalizat în ţara unde urmează să vă angajaţi.
5. Când sunteţi abordaţi de un „agent”, trebuie să cunoaşteţi numele şi
prenumele persoanei respective. Acesta trebuie să vă prezinte o procură
legalizată de notar care îi dă dreptul să recruteze personal pentru
angajare în străinătate.
6. Luaţi legătura cu secţia comercială a Ambasadei sau Consulatului din
ţara în care vă pregătiţi să plecaţi. Aflaţi dacă firma sau persoana respectivă
există în realitate şi dacă puteţi avea încredere în acestea.
7. Cereţi un număr de telefon de la reprezentanţa din străinătate a firmei care
urmează să vă angajeze şi nu ezitaţi să sunaţi acolo. Interesaţi-vă dacă
aceasta are încheiat un contract cu firma din România şi care sunt condiţiile
de intrare în această ţară pentru cetăţenii români.
8. Când vi se oferă un loc de muncă, trebuie să semnaţi un contract de muncă
şi să nu vă limitaţi la o simplă promisiune.
9. Citiţi cu atenţie contractul de angajare sau de studii în străinătate, precum
şi notele de subsol sau de sfârşit. Vă recomandăm, de asemenea, să
consultaţi un jurist.
Contractul trebuie întocmit în limba pe care o cunoaşteţi! Nu este
recomandabil să-l plătiţi pe intermediar înainte de a fi semnat contractul.

8

Informaţii preluate din „Ghidul de educaţie pentru prevenirea traficului cu femei”, CPE, 2003
(material adaptat după secţiuni din manualul Prevention of Domestic Violence and Trafficking in
Humans, Winrock International, 2002)
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10. Un contract de angajare/ de studii în străinătate trebuie să cuprindă
următoarele informaţii:
- ţara de reşedinţă;
- numele angajatorului sau al firmei cu toate datele de contact:
adresa, numărul de telefon şi de fax;
- descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă;
- condiţiile de remunerare;
- condiţiile de locuit (eventual);
- termenul de valabilitate a contractului;
- condiţiile de protecţie socială;
- condiţiile de sejur în ţara de destinaţie şi informaţii despre
persoana responsabilă din acea ţară, despre responsabilităţile
acestei persoane.
11. Dacă firma care vă facilitează angajarea peste hotare vă obligă să achitaţi
taxa pentru documentaţie de transport, solicitaţi chitanţa de plată. Ar fi bine,
de asemenea, să transferaţi aceşti bani în contul curent al firmei deschis la o
bancă. Numai aşa veţi putea dovedi în viitor că aţi realizat această plată.
12. Nivelul de salarizare care vi se propune trebuie analizat cu foarte mare
atenţie. Este important să ştiţi dacă acesta este la nivelul salariilor din ţara
respectivă. Aceste informaţii pot fi obţinute la Ambasada acelei ţări din
România.
13. Cea mai bună metodă de a primi banii este prin contul personal de la bancă.
Acesta poate fi deschis în România. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la
orice bancă.
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Modalităţi de căutare a unei femei care a dispărut
în străinătate9

1. În cazul în care soţia dumneavoastră, fiica, o altă rudă sau cunoştinţă n-au dat nici un
semn după ce au plecat în străinătate, adresaţi-vă imediat cu o cerere la secţia de
poliţie din circumscripţia unde locuiţi sau la Direcţia Regională pentru Combaterea
Crimei Organizate şi Antidrog din cadrul Ministerului de Interne. Însă chiar dacă vă
veţi adresa unui alt departament al Ministerului de Interne, cererea dumneavoastră
va ajunge oricum la organul competent. De aceea, întocmiţi cererea în scris şi
anexaţi o poză recentă a persoanei dispărute.
2. Sesizaţi poliţia, povestiţi ce s-a întâmplat şi prezentaţi toate informaţiile care ar
putea ajuta poliţia în găsirea persoanei dispărute:
-

Expuneţi cu exactitate tot ce ştiţi în legătură cu intenţiile femeii de a pleca la
muncă în străinătate. De exemplu, dacă aţi vorbit cu ea la telefon descrieţi ce v-a
spus că avea de gând să facă în viitorul apropiat, şi anume: dacă avea de gând
să-şi păstreze locul de muncă, să-şi găsească un alt serviciu sau să se întoarcă
acasă. Amintiţi-vă ce acte şi-a luat cu ea, cu cine dintre conaţionali comunica,
adresele şi telefoanele acestora.

-

Dacă aveţi informaţii în legătură cu locul unde se află femeia, nu uitaţi să le
menţionaţi în cerere. Acestea ar putea cuprinde un număr de telefon sau o
adresă. Dacă aţi telefonat deja acolo, notaţi rezultatele: cine v-a răspuns şi ce
anume a spus acea persoană. Cine a răspuns la întrebările dumneavoastră –
români sau străini? Cum s-a prezentat persoana cu care aţi discutat?

-

De asemenea, indicaţi în cerere dacă femeia respectivă a mai fost plecată în
străinătate fără a-şi anunţa rudele şi prietenii. Dacă acest lucru s-a mai întâmplat,
verificaţi locurile posibile unde s-ar putea afla persoana respectivă. Dacă aţi făcut
deja acest lucru, care au fost rezultatele? Nu uitaţi să treceţi şi adresele respective.

-

Indicaţi câteva trăsături distinctive ale persoanei date, starea sănătăţii acesteia,
caracterul femeii, dacă a avut obiecte preţioase asupra sa (o importantă sumă de
bani sau bijuterii), cu ce era îmbrăcată, adăugaţi şi o poză recentă a acesteia.
-

Amintiţi-vă dacă femeia avea paşaport, pentru ce ţară a obţinut viză, în ce ţară
intenţiona să plece şi cu ce mijloc de transport (tren, avion, autocar).

-

Dacă aveţi informaţii sigure precum că femeia şi-a găsit de lucru în străinătate
prin intermediul unei firme intermediare, indicaţi în cerere adresa şi telefonul
firmei de peste hotare. Această informaţie este foarte importantă.

-

Expuneţi în cerere toate informaţiile privind intenţiile şi caracterul persoanei
respective, pe care le deţineţi din relatările rudelor şi prietenilor.
Explicaţi cu cine comunica femeia respectivă înainte de a pleca, cine ar putea
cunoaşte planurile ei; indicaţi datele de contact ale acestor oameni pentru ca
poliţiştii să poată lua legătura cu ei.

-

-

Dacă deţineţi copii ale documentelor de identitate ale femeii pe care ştiţi că le-a
luat cu ea, anexaţi la cerere o copie a acestora. Acestea pot fi copii xerox după
paşaport, contract/e de muncă, bilete de călătorie, certificat de asigurare.

9

Informaţii preluate din „Ghidul de educaţie pentru prevenirea traficului cu femei”, CPE, 2003
(material adaptat după secţiuni din manualul Prevention of Domestic Violence and Trafficking in
Humans, Winrock International, 2002)
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3. Acţiunile dumneavoastră după depunerea cererii:
•

Ofiţerul de serviciu este obligat să preia şi să înregistreze cererea
dumneavoastră. Este important să vă notaţi numărul sub care a fost înregistrată
cererea. Dacă aceasta n-a fost înregistrată, formal ea nu există.

•

Cererea urmează să fie analizată de şeful departamentului unde a fost depusă.
Ea/el va decide ce urmează să se întâmple în continuare. Desigur, vă puteţi
adresa direct şefului cu condiţia să vă înscrieţi în prealabil în audienţă. (conform
Codului penal)

•

Termenul de luare a deciziei – între 3 şi 10 zile.

•

În baza datelor furnizate în cerere, după examinarea acesteia, poliţia va decide
dacă există suficiente dovezi pentru a declanşa procedura de urmărire în justiţie.
Dacă se demonstrează că femeia este victima unei crime, poliţia va începe
cercetările şi va lansa o investigaţie preliminară. În acelaşi timp, se vor
întreprinde măsuri operative de căutare.

•

În caz contrar, se ia decizia de clasare a cazului sau acesta este transferat unui
alt departament spre analiză.

Atenţie! Activitatea poliţiei se află sub controlul Parchetului General. Acolo se pot depune
plângeri împotriva ofiţerilor care nu respectă legea.
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Resurse pentru informarea tinerilor despre
dezvoltarea şi implementarea de proiecte
comunitare

Ce este un proiect?
Un proiect este o activitate planificată care:
 abordează o problemă din comunitate, care este rezolvabilă şi căreia i se pot
identifica resurse pentru rezolvare;
 urmareşte rezolvarea acestei probleme;
 are termene specifice de începere şi încheiere;
 dispune de resurse limitate;
 consumă resurse (financiare, materiale, umane).
Ce este managementul de proiect?
Managementul de proiect reprezintă procesul de coordonare a activităţilor pentru a se
asigura atingerea obiectivelor proiectului în conformitate cu un anumit standard, la timp,
în limitele bugetului, folosind resursele de care dispune organizaţia.
Deci, un bun management trebuie să asigure un echilibru optim între:
 performanţă;
 timp;
 resurse.
Care sunt paşii managementului de proiect?
Există 4 paşi principali în managementul proiectului: design-ul proiectului, planificarea
proiectului, implementarea proiectului, evaluarea proiectului. Cei 4 paşi ai
managementului de proiect conţin fiecare diferite activităţi şi sub-etape, dupa cum
urmează:
Pasul 1: Designul proiectului
Etape:
- identificarea şi analizarea problemei;
- identificarea unor soluţii alternative şi selectarea soluţiei celei mai bune posibile;
- definirea scopului proiectului;
- definirea obiectivelor proiectului.
-

Scopul:
este un rezultat al unei activităţi, este final, este o soluţie la problema pe care o
descrii anterior;
trebuie să poată fi înţeles de toata lumea, chiar şi de către cei care nu sunt direct
implicaţi în proiect;
ne precizează “unde dorim să ne aflăm/ ce necesităţi vrem să rezolvăm”.
Obiectivele: un obiectiv bine formulat trebuie să răspundă la următoarele
întrebări:
ce trebuie să se schimbe?
câtă schimbare este necesară?
pe cine vizează schimbarea?
unde se va produce schimbarea?
când se va produce schimbarea?
Obiectivul trebuie să fie: specific, relevant, măsurabil, posibil de atins, realist, cu
limită în timp.

Pasul 2: Planificarea proiectului
Etape:
- definirea sarcinilor;
- estimarea responsabilităţii, efortului şi duratei pe care le va presupune
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-

proiectul;
dezvoltarea orarului, planificării în timp;
calcularea necesarului de resurse;
stabilirea unui buget necesar;
testarea fezabilităţii proiectului;
pregătirea planului de evaluare;
analiza riscurilor implicate şi planul de management;
realizarea planului proiectului.

Pasul 3: Implementarea proiectului
Etape:
- cont rolul proiectului;
- controlul “calendarului” (încadrârii în timp), a resurselor şi a îndeplinirii scopului
proiectului;
- analiza de bază;
- monitorizarea proiectului;
- încheierea proiectului.
Pasul 4: Evaluarea proiectului
Etape:
- definirea scopului şi a parametrilor evaluării;
- identificarea întrebărilor la care trebuie să se răspundă;
- identificarea indicatorilor;
- definirea constrângerilor legate de timp, costuri şi scop;
- selectarea metodelor potrivite;
- colectarea şi revederea datelor;
- analizarea şi interpretarea datelor obţinute;
- scrierea unui raport;
- continuarea proiectului - utilizarea rezultatelor evaluării.
Proiectul finanţat:
 răspunde unor nevoi identificate anterior
printr-un posibil studiu (chestionar,
discutii, focus-group, interviuri etc.).
Sarcină: identificarea nevoilor pentru
fiecare grup ţintă: elevi, părinţi, cadre
didactice, manageri, şcoală, comunitatea
locală;
 trebuie planificat, se desfăşoară în
etape;
 are obiective clare, măsurabile;
 este limitat în timp şi spaţiu;
 implică resurse (de timp, materiale, umane);
 trebuie monitorizat şi evaluat;
 necesită parteneri (din bazele de date ale agenţiilor, de la seminarii, vizite,
prieteni, colegi);
 un proiect bun se încheie întotdeauna cu generarea altor nevoi - alt proiect.
Paşi în elaborarea şi derularea unui proiect finanţat
1. Identificarea surselor de finanţare:
• Agenţia Naţională Socrates (www.socrates.ro);
• Agenţia Naţională Leonardo da Vinci (www.leonardo.ro);
• Centrul de Informare al Comisiei Europene (www.infoeuropa.ro);
• ministere (MEC – www.edu.ro, MDP – www.mdp.ro, MIE – www.mie.ro);
• ambasade;
• ONG-uri: Fundaţia pentru o Societate Deschisă (www.osf.ro), Centrul
Educaţia 2000+ (www.cedu.ro), Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
www.fdsc.ro (buletin informativ „Voluntar”) ş. a.;
• Centrul Municipal de Asistenţă Psihopedagogică, cabinetul şcolii;
• reţea: alte şcoli, inspectorate, colegi, prieteni.
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2.
3.
4.
5.

Formarea echipei de proiect: împărţirea sarcinilor;
Încărcarea aplicaţiei şi a ghidului pentru solicitant;
Documentare: despre subiectul ales, proiecte similare, finanţator;
Găsirea partenerilor şi relaţia cu aceştia (români sau/şi străini, rolul şi contribuţia
financiară a fiecăruia);
6. Completarea aplicaţiei: date despre instituţie şi descrierea proiectului, anexe;
7. Depunerea dosarului de aplicaţie (termenul limită trebuie respectat - „deadline”);
8. Aşteptarea rezultatului;
9. Punerea proiectului în practică (responsabilităţile fiecăruia în proiect);
10. Monitorizarea şi evaluarea proiectului (rapoarte către finanţator);
11. Identificarea altor proiecte şi ideea unui nou proiect.
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Resurse pentru informarea părinţilor despre
parteneriatul şcoală - familie

“O relaţie pozitivă între părinţi şi şcoală îmi face munca mult mai uşoară
şi câştigă atât copiii, cât şi familiile lor.”
– o profesoară
Avantajele implicării părinţilor
Ştiaţi că atunci când părinţii sunt implicaţi în viaţa şcolii, copiii lor învaţă mai bine? De 30
de ani studiile arată că atunci când familia şi comunitatea sunt implicate în educaţia
copiilor, aceştia obţin rezultate mai bune, nu lipsesc de la şcoală, îşi fac mai bine temele
şi au o atitudine pozitivă faţă de şcoală. Familiile care primesc mesaje frecvente şi
pozitive din partea şcolii tind să devină mai implicate în educaţia copiilor decât acele
familii care nu primesc astfel de mesaje.
De aceea, de avantajele acestui parteneriat între părinţi şi personalul didactic
beneficiază în primul rând copiii, dar şi familia şi şcoala.
Responsabilitatea relaţiei dintre şcoală şi părinţi trebuie asumată de ambele părţi, iar
efectele se observă în rezultatele copiilor.
Copiii apreciază comunicarea deschisă dintre profesori şi părinţii lor.
Cum pot evalua părinţii şi profesorii calitatea parteneriatului dintre ei?
Urmărind răspunsurile fiecărei părţi la itemii următori pot fi identificate soluţii de
ameliorare şi se pot aplica strategii specifice, în funcţie de componentele diagnosticate.
(cf. Indexului de Incluziune, Anglia)
1.
Există respect reciproc între personalul didactic şi părinţi? Care sunt indicatorii
cei mai relevanţi pentru descriere?
2.
Simt părinţii că există o bună comunicare cu personalul didactic? Pot fi
apreciate punctele tari şi punctele slabe.
3.
Sunt toţi părinţii bine informaţi cu privire la politicile şi practicile din şcoală?
4.
Cunosc părinţii priorităţile din planul de dezvoltare al şcolii?
5.
Li se oferă tuturor părinţilor oportunitatea de a se implica în deciziile care se
iau în privinţa şcolii?
6.
Sunt cunoscute temerile pe care unii părinţi le au cu privire la venirea la şcoală
şi întâlnirea cu învăţătorii/profesorii? Dacă da, ce măsuri pentru prevenirea
acestora se iau?
7.
Există o serie de oportunităţi în vederea implicării părinţilor în activităţile şcolii?
Cum sunt valorificate aceste oportunităţi?
8.
Sunt create oportunităţi pentru părinţi să discute problemele sau progresele
copiilor lor?
9.
Cum sunt apreciate diversele contribuţii ale părinţilor? Sunt valorizate în mod
egal?
10. Personalul didactic valorifică informaţiile oferite de părinţi despre copiii lor?
11. Personalul didactic încurajează implicarea tuturor părinţilor în procesul de
învăţare al copiilor?
12. Le este clar părinţilor ce pot face acasă pentru a sprijini procesul de învăţare al
copiilor?
13. Au toţi părinţii sentimentul că copiii lor sunt apreciaţi de către şcoală?
14. Simt părinţii faptul că motivele lor de îngrijorare sunt luate în serios de către
şcoală?
Ce pot face profesorii?
Puţini profesori au participat la cursuri de formare pe tema relaţionării cu părinţii şi de
aceea, ei au nevoie să ştie:
 despre copil şi despre aşteptările familiei sale
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cum să implice familia în procesul de învăţare
cum să vorbească cu părinţii, să răspundă intereselor şi nevoilor acestora
cum să-i sprijine pe părinţi pentru ca aceştia să ajute copilul la teme
cum să-i implice pe părinţi în activităţile din clasă şi din şcoală
cum să ia decizii agreate de părinţi
să respecte diferenţele de valori.

Sugestii practice pentru profesori:
• Explicaţi-le părinţilor cum şi când pot veni la şcoală să vă întâlnească; vorbiţile despre modul cum faceţi anunţurile pentru părinţi şi despre regulile clasei.
• Clarificaţi-vă împreună în privinţa aşteptărilor fiecăruia.
• Folosiţi periodic un chestionar privind interesele părinţilor, de exemplu pentru
subiectele următoarei întâlniri. Astfel, puteţi planifica împreună următoarea
întâlnire.
• Asiguraţi părinţii de respectul şi încrederea acordate; esenţială este şi
asigurarea confidenţialităţii.
• Vă este util să reţineţi în minte faptul că părinţii sunt cei mai puternici
apărători ai copilului, fiind fundamental pentru rolul de părinte. (Katz, 1995).
• Practicaţi politica uşilor deschise. Invitaţi părinţii la activităţi variate, nu doar
la „şedinţele cu părinţii”. Vor înţelege mai uşor obiectivele şi practicile
dumneavoastră.
• Implicaţi părinţii în activităţile clasei. Ora de dirigenţie poate fi ocazia în care
părinţii pot face prezentări sau pot propune teme.
• Daţi părinţilor posibilitatea de a participa în luarea deciziei. Punctele de
vedere exprimate de părinţi sunt foarte utile. Este un drept al părinţilor care îi
implică într-un mod responsabil.
• Creaţi un mediu confortabil în timpul întâlnirilor cu părinţii, astfel încât aceştia
să se simtă liberi să îşi exprime opiniile, să vă adreseze întrebări, să facă
recomandări şi să împărtăşească informaţii.
Ce pot face părinţii?
Sugestii pentru părinţi
• Prezentaţi-vă profesorilor. Aflaţi modul cum doresc aceştia să fie contactaţi
(direct, telefon, anunţaţi dinainte) şi discutaţi despre cum percep activitatea
copilului dumneavoastră în clasă.
• Pregătiţi-vă pentru şedinţa cu părinţii
- vorbiţi cu copilul şi aflaţi dacă doreşte să discutaţi anumite subiecte cu
profesorul diriginte.
- pregătiţi o listă cu întrebări despre copil, privind achiziţiile,
comportamente, relaţiile cu colegii, încrederea în sine. Întrebaţi despre
metodele de disciplină.
- vorbiţi cu dirigintele despre anumite situaţii deosebite de acasă în cazul
în care acestea afectează copilul (divorţ, probleme de sănătate,
pierderea unui membru al familiei etc.)
- fiţi punctuali pentru a fi siguri că primiţi un mesaj complet, de la început
- preluaţi atitudinea „ce putem face?”, „cum pot ajuta?” dacă profesorul vă
prezintă o problemă; puteţi să ajutaţi copilul, dar nu vă propuneţi să
devină un super-elev.
- oferiţi profesorului datele dvs. de contact, telefonul de acasă şi de la
servici
- reţineţi că scopul acestei întâlniri este să împărtăşiţi cu profesorul
diriginte date despre copil, astfel încât activitatea de predare/ învăţare să
fie facilitată. Spuneţi-i profesorului punctele tari ale copilului,
obişnuinţele, interesele sale şi ceea ce-l motivează pentru a învăţa.
• Interesaţi-vă de eforturile şcolii:
- Care sunt priorităţile stabilite pentru sprijinirea procesului de învăţare în
acest an şcolar?
- Şi-a propus echipa managerială derularea unor campanii de prevenire a
abandonului şcolar, a violenţei, a consumului de tutun/alcool/droguri?
- Cum este implicată şcoala în dezvoltarea unui angajament cu
comunitatea?
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Are şcoala o ofertă pentru educaţia adulţilor? Şcolile pot organiza cursuri
de scurtă durată pentru părinţi sau pentru alţi adulţi din comunitate (limbi
străine, computere, consilierea carierei etc.)
Organizaţi sesiuni, întâlniri cu invitaţi. Comitetele de părinţi sunt încurajate să
identifice experţi în cadrul comunităţii care să vină şi să le vorbească
părinţilor şi profesorilor pe diverse subiecte de interes.
Implicaţi-vă. Consideraţi voluntariatul pentru şcoală necesar pentru
implementarea unui program de dezvoltare a parteneriatului dintre şcoală şi
părinţii elevilor.
Organizaţi împreună cu alţi părinţi evenimente şi programe (de exemplu,
pentru valorizarea diferitelor culturi existente în şcoală sau pentru implicarea
ambilor părinţi în educaţia copiilor sau pentru promovarea unui stil de viaţă
sănătos).
Iniţiaţi discuţia, dacă şcoala nu are nici o intenţie de a dezvolta programe de
implicare a părinţilor.
Contactaţi consilierul şcolar pentru a discuta despre ce se întâmplă cu copilul
dvs. la şcoală.
-

•
•
•

•
•

Forme de organizare a părinţilor
 comitetul de părinţi al clasei/şcolii;
 centru de consultanţă pentru părinţi;
 grupuri de sprijin cu/pentru părinţi;
 echipe specializate formate din personal didactic, părinţi şi elevi (de exemplu,
pentru stângere de fonduri, pentru organizare de evenimente, de sprijinire a
copiilor care au nevoi speciale, de ajutor pentru vârstnicii din comunitate etc.);
 asociaţie a părinţilor.

9
Principii
de
bază

1. Părinţii şi profesorii împărtăşesc responsabilitatea pentru
educaţia şi dezvoltarea copilului.
2. Implicarea părinţilor poate preveni şi chiar rezolva dificultăţi
inerente în viaţa unei şcoli.
3. Şcoala trebuie să fie un loc plăcut pentru elevi, părinţi,
profesori, la care contribuie o bună comunicare, respect,
flexibilitate şi încredere.
4. Implicarea familiei este un indicator de înaltă calitate a
educaţiei şi a unui mediu adecvat de învăţare.
5. Ceea ce face familia este mult mai important decât nivelul
venitului sau de educaţie.
6. Toţi părinţii doresc cea mai bună educaţie pentru copiii lor.
7. Cei mai mulţi părinţi doresc să fie implicaţi în educaţia copiilor,
dar mulţi nu ştiu cum să devină implicaţi.
8. Cei mai mulţi profesori simt că implicarea părinţilor este
esenţială, dar mulţi nu ştiu cum să facă acest lucru.
9. Şcolile au nevoie să încurajeze şi să promoveze implicarea
părinţilor ca parteneri.

Centru pentru părinţi
O modalitate eficientă de implicare a părinţilor este crearea unui centru pentru părinţi,
aflat în şcoală sau în apropierea şcolii. Le este foarte util părinţilor să întâlnească, într-un
mod informal, alţi părinţi sau profesorii copiilor şi să facă schimb de informaţii, experienţe,
să planifice împreună activităţi.
Este important ca acest centru să fie plasat într-un spaţiu accesibil şi să aibă un orar care
să dea părinţilor posibilitatea de a-l vizita.
În acest centru, părinţii vor găsi informaţii despre şcoală, materiale scrise sau video
despre subiecte de interes pentru ei şi este util şi accesul la un computer, eventual cu
Internet.
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Părinţilor le este mult mai util acest centru când se implică în organizarea lui, chiar de la
înfiinţare. Desigur, personalul didactic este invitat să colaboreze cu părinţii.
Etapele necesare de parcurs la început:
• identificarea nevoilor şi resurselor pentru acest centru;
• realizarea unei prime întâlniri şi constituirea unei echipe de bază;
• contactarea altor părinţi;
• stabilirea priorităţilor;
• recrutarea părinţilor şi chiar organizarea pe departamente.
În cadrul centrului pot fi derulate proiecte destinate atât părinţilor (implicarea taţilor, ajutor
pentru părinţii singuri), cât şi copiilor (părinţi voluntari ca tutori pentru elevi) şi şcolii (baze
de date, contacte cu parteneri din afara şcolii).
Bibliografie
- Clark, Ann-Marie, Parent-Teacher Conferences: Suggestions for Parents, 1999
ERIC Digest
- Katz G. Lilian, Aidman Amy, Reese Debbie A., and Clark Ann-Marie, How Can
We Prevent and Resolve Parent-Teacher Differences?, 1996 ERIC Digest
- Kreider Holly, Families and Teachers as Partners, 1998, http://npin.org
- Yates Larry, Building a Successful Parent Center in an Urban School, 1993 ERIC
Digest
- National Association for the Education of Young Children, Building ParentTeacher Partnerships, 1999, http://npin.org
- National Urban League, Building a Strong Parent - School Relationship, 1994,
http://npin.org
- Schwartz Wendy, A Guide to Creating a Parent Center in an Urban School,
1998, http://npin.org
Resurse suplimentare
- http://npin.org National Parent Information Network
- http://www.croton.com/allpie Alliance for Parental Involvement in Education
- http://ericps.crc.uiuc.edu/ericeece.html ERIC Clearinghouse on Elementary and
Early Childhood Education
- http://www.naeyc.org/ National Association for the Education of Young Children
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Legislaţie şi instituţii în domeniul protecţiei
drepturilor femeilor ca drepturi ale omului

Reglementarea juridică a egalităţii de şanse pentru femei şi
bărbaţi
Pe plan internaţional, o serie întreagă de instrumente juridice reglementează, sub numele
de Drept Internaţional al Drepturilor Omului, drepturile fundamentale ale fiinţelor umane.
Drepturile omului sunt universale şi trebuie recunoscute femeilor şi bărbaţilor deopotrivă.
Categoria de drepturi ale femeilor ca drepturi ale omului s-a format din punct de vedere
juridic în momentul în care s-a constatat că, deşi exista principiul de universalitate a
aplicării drepturilor omului, se manifestau şi trebuiau soluţionate realităţi sociale ca:
violenţa în familie împotriva femeilor, traficul cu femei, hărţuirea sexuală care care
vizează cu preponderenţă femeile, procentul foarte mic de femei care ocupă poziţii cu
putere de decizie în viaţa publică, somajul ridicat în rândul femeilor, “feminizarea”
săraciei, etc. Toate aceste realităţi au generat instrumente juridice internaţionale
destinate să restabilească echilibrul de statut între femei şi bărbaţi, în viaţa publică şi în
viaţa privată.
Egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi reprezintă un concept juridic creionat în
cadrul mai larg al protecţiei drepturilor omului, respectiv al protecţiei drepturilor femeilor.
Esenţa acestui concept întăreşte caracterul de universalitate al drepturilor fundamentale
ale femeilor ca drepturi ale omuluii, în sensul în care pune accentul pe principiul egalităţii
de şanse şi de tratament pentru femei şi bărbaţi, în viaţa publică şi în viaţa privată.
În ceea ce priveşte protecţia juridică a drepturilor femeilor ca drepturi ale omului sunt
prezentate mai jos principalele instrumente internaţionale de drept, adoptate în cadrul
celor două mari sisteme de protecţie a drepturilor omului de interes pentru România:
sistemul Naţiunilor Unite şi sistemul european. România a ratificat aceste instrumente de
drept şi, potrivit dispoziţiilor constituţionale, aceste instrumente fac parte din sistemul de
drept românesc:
Documente privind drepturile omului
1. Sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite de protecţie a drepturilor omului
(http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm):
- Declaraţie Universală a Drepturilor Omului;
- Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice;
- Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale, Culturale.
2. Sistemul european de protecţie a drepturilor omului:
- Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (http://conventions.coe.int
/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=ENG)
Documente privind drepturile femeilor
1. Sistemul
Organizaţiei
Naţiunilor
Unite
(http://www.unhchr.ch/women/
instruments.html):
- Convenţia cu privire la reprimarea traficului de persoane şi exploatarea
prostituţiei; (intrată în vigoare în 1951, România a aderat la ea în 1954);
- Convenţia asupra drepturilor politice ale femeilor (intrată în vigoare în 1954,
ratificată de România în 1954);
- Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei
(CEDAW) (intrată în vigoare în 1981, ratificată de România în 1981);
- Convenţia privind consimţământul la căsătorie (1962);
- Declaraţia privind eliminarea violenţei împotriva femeilor (1993);
- Programul de acţiune şi Declaraţia de la Beijing (1995);
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- Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind egalitatea de şanse şi
egalitatea în drepturi ale lucrătoarelor (http://webfusion.ilo.org/public/db/standards
/normes/index.cfm?lang=EN).
2. Drept comunitar (Uniunea Europeană):
- Directivele privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
(http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/rights_en.html#dir):
• Directiva 75/117/EEC din 10 februarie 1975, privind armonizarea
legislaţiilor statelor membre cu privire la aplicarea principiului plăţii egale
pentru bărbaţi şi femei;
• Directiva 76/207/EEC din 9 februarie 1976, privind aplicarea principiului
egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi referitor la accesul la angajare,
pregatirea profesională şi promovarea, precum şi la condiţiile de muncă;
• Directiva 2002/73/EC care amendează Directiva 76/207/EEC privind
implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi
privind accesul la angajare, pregătirea profesională şi promovarea, precum
şi la condiţiile de muncă;
• Directiva 79/7/EEC din 19 decembrie 1978 pentru implementarea
progresivă a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în
materie de securitate socială;
• Directiva 86/378/EEC din 24 iulie 1986 privind implementarea principiului
egalităţii de tratament pentru femei şi bărbaţi în schemele ocupaţionale de
securitate socială;
• Directiva 86/613/EEC din 11 decembrie 1986 referitoare la principiul
tratamentului egal al bărbaţilor şi femeilor angajate în activităţi
independente, inclusiv în agricultură, şi protecţia femeilor care desfăşoară
activităţi independente în perioada de sarcină şi maternitate;
• Directiva 92/85/EEC din 19 octombrie 1992 prevede introducerea de
măsuri pentru încurajarea îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii în muncă a
lucrătoarelor gravide precum, a lucrătoarelor care au născut recent şi a
celor care alăptează;
• Directiva 96/34/EC privind contractul cadru referitor la concediul parental
susţinută de UNICE, CEEP şi ETUC;
• Directiva 97/80/EEC din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în
cazurile de discriminare bazate pe sex;
• Directiva 97/81/EEC din 15 decembrie 1997, privind principiul
nediscriminării lucrătorilor cu timp parţial.
-

Strategia-cadru comunitară asupra egalităţii de gen (2001 – 2005);

- Alte acte referitoare la egalitatea de şanse (http://www.europa.eu.int
/comm/employment_social/equ_opp/rights_en.html#other):
- Decizia cadru a Consiliului din 19 iulie 2002 privind “Combaterea traficului cu
fiinţe umane” (2002/629/JHA);
- Recomandarea Comisiei 92/131/EEC din 27 Noiembrie 1991 privind
protejarea demnităţii femeilor şi bărbaţilor la locul de muncă;
- Recomandarea Consiliului 84/635/EEC din 13 Decembrie 1984 privind
promovarea acţiunilor de discriminare pozitive pentru femei;
- Rezoluţia Consiliului din 12 iulie 1982 privind promovarea şanselor egale
pentru femei şi bărbaţi;
- Rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre care sau întâlnit la şedinţa Consiliului din 5 octombrie 1995 privind imaginea
femeilor şi bărbaţilor în publicitate şi media.
3. Sistemul de drept românesc cuprinde, în domeniul egalităţii de şanse pentru femei şi
bărbaţi, şi acte normative elaborate de Parlament şi de toate celelalte instituţii cu drept de
iniţiativă legislativă în România:
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;
- Hotărârea Guvernului nr. 1273/2000 privind adoptarea Planului Naţional de
Acţiune în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
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-

Hotărârea Guvernului nr. 759/2002 privind Planul Naţional de Ocupare a Forţei
de Muncă (PNAO);
- Legea nr. 210/1999 pentru acordarea Concediului Paternal;
- Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare;
- Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de
muncă;
- Ordonanţa Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea O.G. nr.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
(http://www.mmss.ro/legi, http://www.corpvs.org)
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Instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei
drepturilor femeii ca drepturi ale omului şi în
domeniul implementării principiului egalităţii de
şanse pentru femei şi bărbaţi
1. Instituţii specializate ale ONU
Programele şi agenţiile din cadrul sistemului ONU sunt implicate în promovarea
drepturilor femeilor pe plan internaţional. În continuare sunt prezentate departamente şi
programe care au în centrul atenţiei lor femeile şi politicile de gen.
• Divizia ONU pentru promovarea femeilor (DAW)
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
DAW efectuează analize de gen în cele douăsprezece domenii critice ale Platformei de
Acţiune şi în privinţa problemelor controversate care apar în acest domeniu.
• Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO)
http://www.ilo.org/public/english/bureau/gender
ILO consideră egalitatea de gen ca fiind un element cheie al viziunii sale asupra unor
slujbe decente pentru toţi.
•

Institutul Internaţional de Cercetare şi Instruire pentru Promovarea Femeilor
(INSTRAW)
http://www.un-instraw.org
INSTRAW stimulează şi sprijină promovarea femeilor prin intermediul cercetării şi
instruirii.
• Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
(UNDP): Programul Gen în Dezvoltare (GIDP)
http://www.undp.org/gender
GIDP sprijină şi facilitează politica, dialogul şi practica egalităţii de gen şi promovează
creşterea autorităţii femeilor.
• Organizaţia pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură a ONU (UNESCO)
http: /www.unesco.org/women
În promovarea egalităţii de gen UNESCO urmăreşte dezvoltarea de programe, proiecte şi
activităţi specifice în beneficiul fetelor şi femeilor.
• Fondul pentru Populaţie al ONU (UNFPA)
http://www.unfpa.org
UNFPA sprijină egalitatea de gen, autonomia şi creşterea autorităţii femeilor de
pretutindeni. Pagina de web a UNFPA include o colecţie a "Celor mai bune practici şi
lecţii însuşite" - proiecte ale ţărilor care ilustreaza o serie de strategii ce pot fi utilizate în
promovarea egalităţii de gen.
• Fondul ONU pentru Copii (UNICEF)
http://www.unicef.org/programme/gpp/index.htm
UNICEF are drept scop promovarea drepturilor egale ale fetelor şi femeilor şi sprijinirea
participării lor la dezvoltarea politică, socială şi economică a comunităţilor în care trăiesc.
De asemenea, UNICEF sprijină egalitatea şi promovarea fetelor din fragedă copilărie, pe
parcursul acesteia şi al adolescenţei.
• Fondul de Dezvoltare ONU pentru Femei (UNIFEM)
http://www.unifem.undp.org
UNIFEM se ocupă cu promovarea femeilor, precum şi cu egalitatea de gen, acţionând în
primul rând la nivel de ţară. Acest fond acţionează în direcţia participării femeilor la toate
nivelurile de planificare şi punere în practică a dezvoltării.
• Organizaţia Mondială a Sănătaţii (WHO)
http://www.who.int
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Pe această adresă de web se găsesc informaţii utile despre problematica femeilor:
- Buletine informative despre sănătatea femeilor
http://www.who.int/frh-whd/FactSheets/English/index.htm
- Sănătatea femeilor
http://www.who.int/frh-whd/publications.htm
- Iniţiativa “Mame în siguranţă”
http://www.who.int/rht/msm/index.html
- Sănătatea reproducerii
http://www.who.int/aboutwho/en/promoting/reproductive.htm
- Femeile şi fumatul
http://tobacco.who.int/en/women/index.html
- Violenţa împotriva femeilor
http://www.who.int/violence_injury_prevention/vaw/infopack.htm

•

Banca Mondială
http://www.worldbank.org/gender/
Pagina de web GenderNet a Băncii Mondiale descrie modul în care aceasta promovează
egalitatea de gen, rezumă cunoştinţele şi experienţa avută, oferă profile de gen pe ţări şi
conţine o secţiune destinată facilitării discuţiilor asupra genului.

2. Instituţii specializate la nivel european:
• Consiliul Europei:
a. Comitetul de miniştri are în componenţă Comitetul Director pentru Egalitate între
Femei şi Bărbaţi (CDEG);
b. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei are în componenţă Comisia pentru
Şanse Egale pentru Femei şi Bărbaţi (din cadrul acesteia fac parte două
subcomisii: Subcomisia “Femeile şi Noile Tehnologii” şi Subcomisia pentru
Problematica Violenţei Împotriva Femeilor).
•

Uniunea Europeană:
a. Parlamentul European: Comisia pentru drepturile femeilor şi şanse egale
(http://www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm);
b. Comisia Europeană: în cadrul Directoratului General pentru Muncă şi Probleme
Sociale se află Unitatea pentru egalitate
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm).

3. Instituţii la nivel naţional:
• Parlamentul
României/Comisia
Parlamentară
pentru
Integrare
Europeană/Subcomisia pentru Oportunităţi Egale
• Parlamentul României/Camera Deputaţilor/Comisia pentru Egalitate de Şanse
www.cdep.ro
• Parlamentul României/Senat/Comisia pentru Egalitate de Şanse
www. senat.ro
• Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
• Comisia consultativă interministerială în domeniul egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi (CODES)
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Formular de implicare în programe comunitare

Eleva/Elevul ________________________ Profesor_____________________________
Liceul_____________________________________Adresă, telefon_________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Activitatea

Semnătura
elevei/elevului

Număr de ore
estimate

Data

Locaţie, telefon

Semnătura profesorului

Comentarii
Semnătura
părintelui
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Data

Supervizor

Data terminării

Data

Fişă de centralizare pentru activitatea
organizaţiilor neguvernamentale

Informaţiile despre ONG-uri le puteţi organiza folosind următoarea structură:
Nr. Organizaţia
crt.

Grup ţintă

Tipuri de
programe

Servicii

Lucrează
cu voluntari

Adresa

.1

.2

.3

.4
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Persoană
de contact

Fişă de analiză a materialelor din perspectiva
de gen

Pentru analiza de gen a materialelor expuse în spaţiul şcolii, a altor materiale de
promovare a activităţilor şi evenimentelor din şcoală, utilizaţi şi adaptaţi, în funcţie de
context, următorii indicatori:
Tipul materialului _____________________________________
Numele/titlul materialului ______________________________
Locul de prezentare ___________________________________
Reprezintă
• Fete
• Băieţi
• Fete şi băieţi
• Altceva_____________________________________
Conţinut
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Numărul materialelor
Fete

Băieţi

Fete şi băieţi
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Conţinutul reprezentărilor

Grilă de monitorizare a mass-mediei din
perspectivă de gen10
Canal TV/Radio__________________________________________________________
Emisiune de ştiri_________________________________________________________
Ora____________
Prezentatoare/prezentator__________________________________________________
Redactor________________________________________F__________B___________
Total ştiri prezentate_____________________________________________________
Ştiri referitoare la fete/ femei
Număr_____________
Procent din total ştiri_______________________
Comentariu*_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
* se fac referiri la:
- ştiri principale/ secundare;
- domeniul de referinţă al ştirii (politic, social, cultural, sportiv, monden);
- modele de succes (domeniul de succes: afaceri, politică, modă, show-biz;
calităţi fizice, calităţi intelectuale);
- ştiri despre femei aflate în dificultate (abuzate, abandonate, ”mame denaturate”
etc.).
Ştiri referitoare la băieţi/ bărbaţi
Număr______________
Procent din total ştiri_______________________
Comentariu*_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
* se fac referiri la:
- ştiri principale/ secundare;
- domeniul de referinţă al ştirii (politic, social, cultural, sportiv, monden);
- modele de succes (domeniul de succes: afaceri, politică, modă, show-biz;
calităţi fizice, calităţi intelectuale);
- ştiri despre bărbaţi aflaţi în situaţii de criză (abuzaţi, agresaţi, agresori etc.).
10
Grilă realizată în cadrul proiectului „Voluntariat în sprijinul promovării egalităţii de gen”, CPE,
2003
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Scrisoare de sesizare

Alături de scrisoare, oferiţi instituţiei destinatare, rezultate ale studiilor sau ale
monitorizărilor efectuate. Încercaţi să construiţi argumente cât mai bine justificate, demne
de reţinut atenţia.
Antetul organizaţiei
Destinatari

Data

Subiectul
Stimată Doamnă/ Stimate Domn ________________________________________________
Un paragraf prin care semnalăm problema apărută, inclusiv cu referiri la legislaţia în vigoare.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un paragraf despre cine suntem (numele instituţiei/ grupului de iniţiativă, experienţa în
domeniu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un paragraf prin care semnalăm importanţa rezolvării problemei, accentuând consecinţele
nerezolvării situaţiei.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un paragraf despre modul cum poate fi soluţionată problema şi cum se poate implica în
comunitate instituţia căreia ne adresăm, alături de alţi parteneri importanţi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Încheiere: În speranţa unui răspuns pozitiv şi a unui sprijin din partea dumneavoastră, vă
mulţumim!
Semnătura
Poziţia
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Organizaţia semnatară
Adresa

Fişă de strategie

Grupul_______________________________
Titlul_________________________________
Scopul________________________________________________________________
Obiective (specifice, măsurabile, realizabile, realiste, orientate în timp)
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
Grup ţintă___________________________
Activităţi (descriere, responsabil, resurse, costuri, loc, dată)
Activităţi

Descriere

Responsabil(i)

Resurse

Costuri

Loc

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea …
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Data

Plan de acţiune

Luna 1

Luna 2

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea …

Parteneri
Monitorizare şi evaluare
Mijloace de promovare a strategiei şi a rezultatelor obţinute
Idei de dezvoltare ulterioară a strategiei
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Luna…

EVALUARE
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100

Despre evaluare
Demersul de evaluare vizează identificarea nivelului competenţelor generale şi specifice
pe care tinerii şi le-au dezvoltat în cadrul acestui program, precum şi modul de
implementare a programului de către profesorii promotori.
Scopul evaluării este colectarea de informaţii care să permită:
 îmbunătăţirea competenţelor civice ale tinerilor;
 îmbunătăţirea acestui program de educaţie;
 eficientizarea experienţelor de învăţare ale tinerilor.

Evaluarea nivelului de competenţă civică în
problematica egalităţii de gen
Pentru a evalua nivelul de competenţă civică atins, sunt operaţionalizate în termeni
observabili şi măsurabili:
 cunoştinţele dobândite;
 abilităţile dezvoltate;
 produsele acţiunilor şi activităţilor tinerilor.
Acestea reprezintă domeniile pe care se va centra evaluarea în vederea colectării de
informaţii.
Evaluarea la aceste nivele se va realiza la finalul parcurgerii fiecărui modul.
Rezultatele evaluării vor fi oferite elevilor ca feedback, pentru a facilita îmbunătăţirea
performanţelor la cele trei nivele (cunoştinţe, abilităţi, produse). De asemenea, ele pot fi
discutate în cadrul sesiunilor de evaluare atât cu tinerii şi profesorii din propria şcoală, cât
şi cu tinerii şi profesorii promotori din alte şcoli.
Evaluarea permite tinerilor şi profesorilor promotori să colaboreze pentru a stabili strategii
şi obiective intermediare care să permită fiecărui tânăr să atingă standardele de
competenţă civică dorite.
Evaluarea este urmată de parcurgerea obligatorie a doua etape de post-evaluare.
Prima etapă în post-evaluare este reprezentată de informarea părinţilor despre activităţile
în care tinerii s-au implicat şi despre rezultatele acestora. Informarea părinţilor se
realizează prin intermediul unui material tipărit care va cuprinde descrierea programului,
a activităţilor, achiziţiile individuale în termeni de competenţe şi cunoştinţe, comentariile
profesorului promotor cu privire la eficienţa acţiunilor în care tinerii s-au implicat. Acest
material va fi personalizat şi el este construit special pentru informarea părinţilor fiecărui
tânăr implicat în program. Fiecare tânăr cunoaşte conţinutul materialului şi îl semnează
alături de profesorul promotor, înainte ca acesta să fie expediat.
A doua etapă în post-evaluare este reprezentată de premierea şi valorizarea publică a
tinerilor pentru activităţile în care s-a implicat. Şcolile care derulează acest program vor
găzdui activităţi de promovare a activităţilor desfăşurate.
În procesul de evaluare pot fi implicaţi pe lângă profesorii promotori şi profesorii care
susţin disciplinele curriculare specifice. În acest fel, competenţele cetăţeneşti specifice
programului dobândesc o dimensiune interdisciplinară.
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Strategii de evaluare a nivelului de competenţă
civică în problematica egalităţii de şanse
1. Întrebări cu răpunsuri la alegere
Această stategie de evaluare este adecvată identificării nivelului de cunoştinte pe care leau achiziţionat elevii şi poate lua diferite forme.
Elevilor li se prezintă un set de întrebări, fiecare întrebare cu mai multe răspunsuri. În
continuare sunt solicitaţi să aleagă un singur răspuns, ca fiind corect pentru fiecare
întrebare.
Elevilor li se prezintă un set de afirmaţii şi trebuie ca, pentru fiecare în parte, să
stabilească valoarea de adevăr a acesteia (adevărat/ fals).
Elevilor li se prezintă două coloane de informaţii şi trebuie să potrivească informaţiile din
prima coloană cu informaţiile din a doua.
2. Eseul
Eseul permite investigarea modului de înţelegere de către elevi a conceptelor importante,
a ideilor şi a legăturilor între acestea. Eseul presupune explicarea, prezentarea critică
sau dezvoltarea unui subiect. Elevii sunt solicitaţi, după caz, să prezinte argumente, să
testeze ipoteze, să compare idei, să demonstreze strategia decizională pentru situaţii
concrete. Aceste sarcini implică reactualizarea acurată a informaţiilor achiziţionate şi
utilizarea aplicată a acestei informaţii în funcţie de solicitări.
3. Realizarea de sarcini concrete
Sarcinile concrete evaluează abilităţile dobândite de elevi. Elevii sunt solicitaţi să
realizeze în mod real sarcini complexe, folosind cunoştinţele şi abilităţile dezvoltate de-a
lungul parcurgerii curriculei. Aceste sarcini evidenţiază potenţialul real al elevilor de a
realiza acţiuni şi activităţi civice în vederea reducerii discriminării şi promovării egalităţii
de gen. Elevii sunt implicaţi în situaţii reale, concrete, identificate ca problematice din
perspectiva egalităţii de gen. Ei trebuie să construiască răspunsuri acţionale şi demersuri
civice concrete pentru soluţionarea lor. În acelaşi timp, această metodă de evaluare,
oferă oportunitatea exersării şi dezvoltării abilităţilor, precum şi oportunitatea creşterii
sentimentului de autoeficacitate al elevilor.
4. Portofoliul
Portofoliul evaluează cunoştinţele şi abilităţile dobîndite de elevi. Majoritatea metodelor
de evaluare se realizează la un moment dat şi oferă o imagine punctuală asupra
competenţelor elevilor. Evaluarea prin portofoliu dă posibilitatea înregistrării progresului şi
realizărilor fiecărui elev pe parcursul implementării curriculei. Portofoliul reprezintă o
colecţie a produselor muncii fiecărui elev sau a fiecărui grup de lucru pe toată perioada
de activitate, pe baza curriculei. Portofoliul dă posibilitatea profesorului promotor de a
avea o evidenţă a evoluţiei elevilor în domenii care nu pot fi evaluate prin alte metode (de
exemplu, abilităţile). Protofoliul conţine elementele enumerate în prezentarea produselor
cerute a fi realizate de standardele de competenţă civică ale curriculei.
5. Observaţiile profesorului promotor
Această metodă reprezintă o modalitate informală de înregistrare a progresului elevilor
de către profesor. Această metodă este validă doar în condiţiile în care profesorul
cunoaşte şi aplică corect metoda grilei de observaţie şi foloseşte criterii adecvate
scopului evaluării. Elevii trebuie să cunoască criteriile de evaluare folosite de profesorul
promotor în timpul realizării observaţiilor formale sau a celor informale. La rândul lor,
profesorii promotori trebuie să ofere elevilor feedback pentru a facilita dezvoltarea
competenţelor civice ţintă.
6. Autoevaluarea elevilor
Implicarea elevilor în evaluarea competenţelor civice proprii este esenţială în dezvoltarea
abilităţilor metacognitive specifice. Acestea permit auto-monitorizarea şi auto-reglarea
tinerilor în procesul de dezvoltare civică, ca agenţi activi în reducerea discriminării şi în
promovarea egalităţii de gen. În acest fel, este facilitată continua optimizare şi utilizare a
competenţelor civice.
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Elevii sunt implicaţi în stabilirea scopurilor, construirea planurilor de acţiune, înregistrarea
evoluţiei propriilor abilităţi şi a eficienţei propriilor acţiuni. Un beneficiu major al metodei
de autoevaluare a elevilor este oferirea responsabilităţii învăţării şi dezvoltării civice a
elevilor şi profesorilor promotori în mod egal.
7. Conferinţe de evaluare
Conferinţele de evaluare oferă posibilitatea elevilor şi profesorilor promotori de a se
întâlni şi discuta progresul în dezvoltarea competenţelor civice, experienţele de învăţare
şi de a planifica noi activităţi, mai adecvate. În cadrul acestor conferinţe de evaluare
poate fi folosită oricare dintre metodele de evaluare prezentate mai sus, ca informaţie
spre discuţie şi punct de plecare pentru îmbunătăţirea strategiilor de dezvoltare a
competenţelor.
Aceste conferinţe pot lua forma unor e-conference (realizate pe suport electronic). În
acest fel este posibil schimbul de informaţii între diferite puncte naţionale de
implementare a curriculei.
8. Arhivă de înregistrare
Fiecare Punct de Informare Europeană trebuie să deschidă o arhivă în care să păstreze
înregistrări ale progresului tinerilor în dezvoltarea
competenţelor cetăţeneşti de
promovare a egalităţii de gen. Arhiva poate include înregistrări audio, video (ale
prezentărilor realizate de invitaţi, ale meselor rotunde etc.), materiale realizate de către
tineri (rapoarte, statistici, prezentări individualizate a analizelor critice etc.) în cadrul
activităţilor de voluntariat în Punctele de Informare Europeană. Aceste arhive prezintă
avantajul unei baze de date şi sunt resurse de exemple şi modele de lucru în formarea
noilor generaţii de tineri.
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Glosar
-

gen social (engl. gender): concept care se referă la diferenţele sociale între
femei şi bărbaţi care au fost învăţate, sunt modificabile în timp şi sunt diferite în
interiorul culturilor şi între culturi (feminitate/masculinitate).

-

sex: caracteristicile biologice prin care fiinţele umane se disting ca femei şi ca
bărbaţi (femeiesc/bărbătesc).

-

egalitate între femei şi bărbaţi: principiul drepturilor egale şi al tratamentului
egal pentru femei şi bărbaţi.

-

egalitate de gen: toate fiinţele umane sunt libere să-şi dezvolte abilităţile
personale şi să facă alegeri fără limitări determinate strict de rolurile de gen;
comportamentele, aspiraţiile şi nevoile diferite ale femeilor şi bărbaţilor sunt
luate în considerate, valorizate şi favorizate în mod egal.

-

echitate de gen: corectitudinea tratamentului de gen, care poate fi tratament
egal sau diferit dar care este considerat echivalent în termeni de drepturi,
beneficii, obligaţii şi oportunităţi.

-

şanse egale pentru femei şi bărbaţi: absenţa barierelor la participarea
economică, politică şi socială.

-

tratament egal pentru femei şi bărbaţi: asigurarea absenţei discriminării de
gen, directă sau indirectă.

-

analiza de gen: studiul diferenţelor între femei şi bărbaţi în asumarea rolurilor
de gen referitor la: condiţii, nevoi, rata participării, acces la resurse şi
dezvoltare, luarea deciziilor etc.

-

perspectiva de gen: luarea în considerare a diferenţelor de gen în orice
domeniu şi activitate.

-

roluri de gen: un set de prescripţii pentru acţiunile şi comportamentele
destinate femeilor şi bărbaţilor.

-

acţiune pozitivă: măsuri ţintite pentru un grup prin care se intenţionează
eliminarea şi prevenirea discriminărilor sau compensarea dezavantajelor
apărute din atitudinile, comportamentele şi structurile existente.

-

tratament preferenţial: tratarea unei persoane sau grup de persoane într-o
manieră care este posibil să ducă la beneficii, acces, drepturi, oportunităţi sau
status mai bune decât ale altor persoane sau grup de persoane. Poate fi folosit
într-un mod pozitiv când implică o acţiune pozitivă care intenţionează să
elimine practici discriminatorii anterioare sau într-un mod negativ când
intenţionează să menţină diferenţele sau avantajele unuei persoane sau grup
de persoane.

-

discriminare de sex: directă – când o persoană este tratată mai puţin
favorabil din cauza sexului său; indirectă - cînd o lege, regulă, politică sau
practică, aparent neutră are un impact disproporţionat asupra persoanelor de
un anume sex, cu excepţia diferenţei de tratament care poate fi justificată de
factori obiectivi.

-

gender blind (engl).: ignorarea dimensiunii de gen; în opoziţie cu gender
sensitive (engl.): luarea în considerare a dimensiunii de gen.

-

trafic cu fiinţe umane: comerţ cu persoane, în mod special femei şi copii, cu
scopul sclaviei pentru forţă de muncă ieftină sau exploatare sexuală.
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-

violenţă domestică: orice formă de violenţă fizică, sexuală sau psihică care
supune unui risc siguranţa întregii familii sau a unui membru şi/sau folosirea
forţei fizice sau emoţionale, inclusiv violenţă sexuală în familie. Inclusiv abuzul
copilului, incest, abuzul sexual al soţiei sau orice abuz asupra unui membru al
familiei.

-

hărţuire sexuală: comportament nedorit de natură sexuală, bazat pe afectarea
demnităţii femeii/bărbatului al locul de muncă, din partea colegilor şi
superiorilor.

-

studii de gen: o abordare academică, de obicei, interdisciplinară a analizei
situaţiei femeilor, a relaţiilor de gen, a dimensiunii de gen a altor discipline.
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FII EUROPEAN: IMPLICĂ-TE ÎN PROBLEMELE
COMUNITĂŢII!

Scopul proiectului
Proiectul urmăreşte sporirea competenţelor profesoarelor şi profesorilor de liceu pentru
educaţie civică în perspectiva integrării europene, dezvoltarea de practici şi atitudini ale
elevelor şi elevilor în spiritul tratamentului şi şanselor egale pentru fete şi băieţi, femei şi
bărbaţi şi sporirea capacităţilor liceelor pilot pentru dezvoltarea de activităţi extraşcolare
de educaţie civică.
Obiective:
- sporirea capacităţii a 15 licee pilot din Bucureşti, Timişoara şi Constanţa de a derula
activităţi de educaţie civică în perspectiva integrării europene;
- constituirea unui grup de profesori promotori şi creşterea competenţelor acestora
pentru activităţi de formare a tinerilor privind participarea socială, tratamentul egal pentru
femei şi bărbaţi şi implicarea în soluţionarea problemelor comunităţii legate de egalitatea
de şanse;
- implicarea tinerilor în activităţi civice în spiritul valorilor şi standardelor europene, cu
accent pe tratament şi şanse egale;
- promovarea valorilor proiectului către purtătorii de mesaj: autori de manuale,
coordonatori de reviste şcolare sau posturi de radio din licee, editori de carte şcolară,
factori de decizie în domeniul educaţiei care au impact asupra grupurilor ţintă.
Beneficiari:
1200 de elevi şi 45 de profesori de liceu care vor fi implicaţi în campanii de strângere de
fonduri şi activităţi de lobby, acţiuni de sensibilizare privind drepturile femeilor şi
voluntariat în organizaţii neguvernamentale locale.
Partener: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Activităţi:
- selecţia liceelor pilot şi constituirea grupului de profesori promotori;
- elaborarea materialelor şi instrumentelor de lucru;
- sesiuni de instruire a profesorilor promotori;
- workshop-uri cu elevii;
- realizarea unor anchete sociale de identificare şi analiză a problemelor cu care se
confruntă comunitatea locală în problema egalităţii de şanse şi a încălcării drepturilor
femeii;
- conceperea şi aplicarea unei strategii de intervenţie pentru problema prioritară din
comunitatea în care se află şcoala;
- organizarea a două Forumuri Naţionale cu participarea purtătorilor de mesaj şi a
reprezentanţilor Caselor Corpului Didactic pentru diseminarea rezultatelor proiectului.
Rezultate estimate:
- soluţionarea unora dintre problemele comunităţii care au la bază diverse forme de
încălcare a drepturilor femeilor: tratament discriminatoriu, violenţă în familie şi trafic cu
femei;
- publicatii şi materiale: Ghid de Educaţie Civică pentru profesori, Caiet de Lucru al
elevului, Ghid al Promotorului Egalităţii de Şanse, buletin informativ electronic;
- pagină web pe site-ul CPE.
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