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Proiectul Career Rocket este inițiativa unui parteneriat format din 5 organizații nonguvernamentale din 4 țări membre ale Uniunii Europene.
Proiectul pune bazele unei cooperări transnaționale între profesioniști cu competențe în
ceea ce privește identificarea și combaterea stereotipurilor de gen, în special în ceea ce
privește alegerea carierei profesionale și dezvoltarea profesională a tinerilor.
Scopul proiectului este acela de a promova armonizarea abordărilor naționale privitoare
la eliminarea stereotipurilor de gen în educație și și de a crește varietatea opțiunilor de
carieră pentru femei și bărbați (fete și băieți) contribuind astfel la o societate mai
echitabilă și prosperă.
Consorțiul proiectului este format din 5 parteneri din patru țări ale Uniunii Europene:
Fundația “Gender Education, Research and Technologies” (GERT) și Fundația “Gender
Project for Bulgaria (Bulgaria); GTF – Initiative for Sustainable Growth” (CR); “4
ELEMENTS” (Grecia); “AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane
(România).

Autori:
Ioana Mănăilă - ”AUR” – A.N.S.R.U. România
Daniela Mihăiță - ”AUR” – A.N.S.R.U. România
Stanemira Hadjimitova - GPF Bulgaria
http://career-rocket.eu/ro/
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Proces:
Formarea adulților

Învățarea adulților
Formarea este procesul de împărtășire a cunoștințelor și aptitudinilor între
cursanți într-un mod formal sau informal. Procesul de învățare este facilitat de
un formator. Învățarea este o schimbare permanentă a comportamentului și ar
trebui să fie determinată de cerere și să se bazeze pe evaluarea nevoilor de
formare. La nivel organizațional, formarea ar trebui să influențeze
performanțele realizate referitor la îmbunătățirea atitudinii cursanților în ceea ce
privește egalitatea între sexe.
Formarea trebuie să vizeze formarea competențelor în mai multe direcții:
cunoștințe, atitudini, abilități și deprinderi. Practic, procesul de învățare trebuie
să urmărească atingerea unui set de obiective pe patru planuri: cognitiv
(cunoștințe), psihologic (atitudini), social (abilități) și acțional (deprinderi).
Nevoile de formare trebuie să se concentreze pe aceste patru elemente cheie,
care de asemenea, reprezintă baza evaluarii impactului formării.
Caracteristicile formării adulților. Proiectarea învățării pentru adulți trebuie
să țină cont de o serie de caracteristici specifice:
-

Principiile învățării
adulților

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Disponibilitatea pentru învățare (scopuri clare, alegere liberă, experiența
anterioară)
Motivația pentru învățare (internalizată, are la bază nevoi individuale,
utilitate, atmosfera de încredere reciprocă, experiențe reușite)
Învățarea de a învăța (auto-direcționată, responsabilitate pentru propria
învățare, auto-evaluare).
Adulții învață cel mai bine când:
iși doresc acest lucru
li se oferă informațiile în ordine logică și în cantități mici
sunt tratați ca adulți
fac ceva practic
au ocazia să practice ceea ce învață
știu că fac bine ceea ce fac și când au un sentiment de success
formarea și subiectele abordate sunt utile în viața de zi cu zi
se face recapitulare
formatorul le recunoaște experiența și o folosește în procesul de formare
noile cunoștințe sunt legate de o situație care le este deja familiară
se simt încurajați să pună întrebări și cand au loc discuții libere între ei și
formator.
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Rata medie de
reținere a
informațiilor

Predarea, folosirea imediată a ceea ce s-a învățat
Punerea în practică
Discuțiile de grup
Demonstrația
Audio-vizual
Lectura
Discursul

90%
75%
50%
30%
20%
10%
05%

Sursa: Laboratoarele Naționale de Instruire Bethel, Maine

Cele 4 planuri ale
formării

-

-

-

-

Etapele
procesului
de formare

Termenul de cunoștințe face referire la informații noi despre un anumit
subiect, o perspectivă suplimentară asupra subiectului și o conștientizare
creată în timpul procesului de învățare. Ca formator este necesar să verifici
faptul că informațiile cerute sunt relevante și utile (planul cognitiv);
Atitudinile se referă la schimbarea punctului de vedere, a percepției sau
a opiniei asupra unui anumit subiect. Această schimbare trebuie să fie
pozitivă pentru îmbunătățirea procesului de învățare și permite, de
asemenea, participanților să facă față factorilor care îi pot influența și care
să îi ajute să înțeleagă și să accepte schimbările necesare (planul
psihologic);
Abilitățile se referă la know-how-ul tehnic. Aceste abilități pot varia de la
managementul resurselor umane la gestionarea comportamentului.
Îmbunătățirea abilităților reprezintă nucleul formării orientate spre
performanță. În acest caz, indicatorii de performanță sunt corelați cu
evaluarea nevoilor de formare, cu timpul, cu dezvoltarea curriculei, cu
monitorizarea formării și, în final, cu evaluarea formării și ceea ce urmează
după (planul social);
O deprindere reprezintă schimbarea comportamentului care are loc ca
urmare a obținerii unor cunoștințe și abilități. Învățarea va fi mai eficientă
dacă formarea urmărește învățarea participativă. Această abordare necesită
ca formarea să se desfășoare folosind metode participative și materiale de
instruire adecvate (planul acțiunii).

Pasul 1:

Pasul 2:

Etapa 3:

Analiza situațională: Analiza obiectivelor și a scopului în
ceea ce privește formarea ca intervenție în consolidarea
capacităților.
Grupul țintă: Identificarea și selectarea grupului țintă
pentru participare la formare. Dacă selecția nu este făcută în
mod corespunzător, atunci există probabilitatea foarte mare
de a antrena grupe de persoane greșit, prin urmare impactul
formării poate fi negativ.
Evaluarea nevoilor de formare (TNA): Este necesară
realizarea unei evaluari a necesităților de formare pentru a
determina nevoile și lipsurile necesare formării.
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Metode active de
formare

Pasul 4:

Obiective: Formularea SMART (specifice, măsurabile,
realizabile, realiste și limitate în timp) a obiectivelor învățării.

Pasul 5:

Metode de formare: Decideți asupra metodelor adecvate
de formare și asupra sursei materialelor și mijloacelor de
formare

Pasul 6:

Proiectarea programului de formare: Organizarea
programului este următorul pas fiind urmat de desfășurarea
training-ului.

Pasul 7:

Monitorizare și evaluare: proces continuu care trebuie
făcut în timpul sesiunii, zi de zi și / sau periodic în fiecare
etapă a procesului de formare. Monitorizarea și evaluarea
formării ajută la asigurarea desfășurării activităților
planificate. Trainingul trebuie evaluat pentru a determina
impactul.

Au principalul avantaj că stimulează participarea şi implicarea participanților în
derularea activităţii de învăţare. Sunt incluse aici lucrul în grup, studiul de caz,
jocul de rol, simulările şi nu doar. Metodele trebuie alese în funcţie de
conţinutul abordat şi de timpul avut la dispoziţie, fiind folosite în diferite
contexte:
După momentul aplicării:
-

introductive (inventarul aşteptărilor, fantezia direcţionată, ice-breaker)
finalizatoare (fulgerul)
intermediare (energiser-e, de amestecare)

După numărul de participanţi:
-

lucru individual
interviu cu partenerul de învăţare
lucru în grup

După scop / de conţinut:
-

de
de
de
de
de
de
de

prelucrare (sandwich)
sistematizare (cartonaşele, tehnica grupului nominal)
analiză (metoda în patru colţuri)
prezentare (expunerea orală)
dezbatere (Phillips 66, puzzle group)
notare (luarea notiţelor)
elaborare (referatul)
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-

de organizare a informației (mind-mapping, cluster, ierarhizarea ideilor)
de rezolvare de probleme și luarea deciziei (brainstorming, foaia care
circulă, floarea de lotus, pălariile gînditoare).

Descriem mai jos câteva dintre aceste metode:
Lucrul în grup reprezintă un format general folosit pentru a sparge grupul mare
în grupuri mai mici care să permită implicarea tuturor participanţilor în
activitatea respectivă. Are avantajul că poate fi adaptat la diferite situaţii şi
sarcini.
Studiul de caz este o prezentare orală sau scrisă asupra unui eveniment,
incident sau situaţii care este utilizată în vederea dezvoltării abilităţilor de
gândire analitică şi transformării noilor percepţii în concepte. Prin intermediul
acestei metode sunt prezentate detaliile specifice asupra unui aspect şi/sau
situaţie, de obicei în formă scrisă, şi li se cere participanţilor să sugereze cea
mai bună soluţie pe care o pot da, în baza informaţiilor date. De asemenea,
aceștia trebuie să fie pregătiţi să discute nu doar despre propunerea lor ci şi să
explice de ce au luat o anume decizie şi, în unele cazuri, cum au ajuns la
respectiva decizie. Atunci când acelaşi studiu de caz este dat spre analiză mai
multor grupuri apar soluţii interesante şi variate care pot fi prezentate în plenul
grupului.
Jocul de rol este o metodă de învăţare activă, bazată pe explorarea experienţei
participanţilor, oferindu-le un scenariu în care fiecare persoană are un anumit
rol de jucat. Jocul de rol plasează participanţii în ipostaze noi, tocmai pentru a-i
ajuta să înţeleagă situaţii diferite şi să se adapteze, să accepte şi să înţeleagă
diferenţele de opinii dintre persoane.
Simulările sunt folosite pentru a exersa ceva ce s-ar putea întâmpla în realitate.
Beneficiul major al unei simulări este posibilitatea de experimentare pe baza
unui caz real, posibilitatea de a greşi şi de a corecta acele greşeli. Lecturarea şi
învăţarea pasivă sunt adesea mult mai facile, atât pentru participant cât şi
pentru trainer. Simulările forţează trecerea de la o învăţare pasivă la un mod
mult mai activ de învăţare, făcându-i pe participanţi mai responsabili faţă de
propriul proces de învăţare. În locul motivarii prin charisma trainerului, aceasta
apare prin îndeplinirea scopului simulării.
Cartonaşele (sau structurarea cu cartonaşe) permite o sistematizare eficientă a
informaţiei şi stimulează ordonarea individuală şi acumularea conţinuturilor.
Forma de joc arată că sunt posibile şi logice relaţii multiple între noţiuni.
Compararea structurilor diferite stimulează noi ordonări de gânduri şi ajută
flexibilitatea prelucrării informaţiilor. Noţiunile centrale se scriu pe cartonaşe.
Participanţii au sarcina să aşeze cartonaşele într-o structură astfel încât să
poată recunoaşte legătura lor din punct de vedere al conţinutului. Tema poate fi
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rezolvată prin lucru individual, pe perechi sau în grupuri mici. Structurile
obţinute sunt în final comparate în plen.
Brainstorming. Este un tip de interacțiune de grup care încurajează
introducerea liberă de idei pe baze nerestrictive și fără limitări. Face posibilă
considerarea unor soluții alternative care nu ar fi apărut în cazul unor restricții
de ordin organizațional, instituțional sau financiar. Toate ideile sunt acceptate,
în afara de cazul în care acestea ar încalca o regulă stabilită înainte. Este posibil
a fi limitat la o singura problemă sau la soluționarea unei singure probleme.
Floarea de lotus. Legenda spune ca lotusul se înmulțește prin petale. Se
desenează pe o coală de flipchart un cerc, în care se enunță problema de
rezolvat și se deseneaza în jurul acestuia opt petale. Petalele se umplu cu
soluții, la sugestia participanților. Apoi, fiecare grup ia cate o petala și o
dezvoltă în continuare. Petala devine mijlocul unei noi flori și cele opt petale din
jurul ei cuprind o nouă derivare a obiectivelor/noțunilor. Apoi, participanții mai
pot alege unul dintre noile obiective/una dintre noile noțuni și le pot deriva in
continuare. Nu le mai ramane decât să pună soluția în practică.

Desfășurarea
procesului de
formare

Cu ajutorul metodelor participative rolul trainerului presupune nu doar
prezentare ci și facilitare, motivare, coordonare, gestionare și evaluare etc.
În timpul sesiunii de training se recomandă:








Organizarea trainingului, inclusiv ședințele care vor fi drept exemplu
Orientarea și dirijarea procesului de învățare
Asigurarea implicării și participării depline
Controlul tiparelor în interacțiunile de învățare și în contribuția
participanților
Evaluarea continuă a modului în care se desfășoară procesul de
învățare și luarea unor măsuri imediate pentru a menține ordinea și
învățarea adecvată
Efectuarea unei evaluări la sfârșitul fiecărei sesiuni sau a modulului.

La finalul sesiunii de training se recomandă:




Analizarea rezultatelor evaluării
Notarea segmentelor care trebuiesc îmbunătățite în viitor
Întocmirea unui raport al sesiunii de training.
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Conținut:

Egalitatea de gen. Concepte cheie
Pag | 8

Genul

Sexul

Construcții sociale
de gen

Gen şi cultură

Aceasta se referă la diferențele construite din punct de vedere social și cultural
între bărbați și femei; diferite de sex, care se referă la diferențele lor biologice.
Construcțiile sociale variază în funcție de culturi, religie, învățături și timp.
Sexul se referă la diferențele biologice și fiziologice dintre bărbați și femei,
determinate de natură. Este un aspect universal și nu poate fi schimbat.
Se referă la modul în care societatea valorizează și atribuie competențe, roluri și
responsabilități femeilor, bărbaților, fetelor și băieților. Această diferențiere
creează diviziunea de gen a muncii și determină diferențele în ceea ce privește
accesul la beneficii și luarea deciziilor, care la rândul lor influențează relațiile de
putere și întăresc rolurile de gen. Acest lucru se realizează la diferite niveluri de
socializare a genurilor în ceea ce privește familia, religia, educația, cultura,
societatea și mass-media.
Cultura se referă la modul de viață al oamenilor, la sistemele de valori,
credințele, ritualurile, modelele de interacțiune și socializare care determină
caracteristicile, rolurile, responsabilitățile și așteptările într-o societate anume.
Cultura determină ce vrea și așteaptă societatea de la femei, bărbați, fete și
băieți.
Aceasta definește statutul și relațiile de putere dintre femei, bărbați, fete și
băieți. Problemele de gen sunt rezultatul contextului cultural și al socializării în
societate.

Roluri de gen

Exemple:
Preferinţa pentru un copil băiat decat un copil fată
Moștenitorul proprietății
Sisteme de nume
Ceremoniile de iniţiere
Practicile maritale
Violența bazată pe gen

Rolurile de gen reprezintă roluri sociale ale indivizilor, care includ seturi de
acțiuni așteptate, asociate percepției generale privind masculinitatea sau
feminitatea la nivel de societate, considerate specifice unui anume sex. Rolurile
de gen confirmă percepția față de o persoană, îi validează identitatea de gen în
fața celorlalți.
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Deși par a fi „naturale”, conforme cu regulile sociale și cu normele de gen,
rolurile există atâta vreme cât nu sunt contestate de fiecare persoană, care
poate decide la un moment dat să le modifice sau să renunțe la ele, ca
nemaifiind caracteristice pentru stadiul de dezvoltare la care a ajuns.
Rolul de gen depinde de individ și de situație, nefiind strict legate de sexul real
al persoanei. Astfel, o femeie poate avea la un moment dat un rol de tip
„masculin” (de exemplu atunci când își alege o ocupație considerată a fi
„masculină”), iar un bărbat poate avea un rol „feminin” (când, la locul de
muncă, are comportamente considerate tipic „feminine” – se lasă intimidat,
solicită program flexibil pentru creșterea copiilor etc.).
Mai mult, caracteristicile personale "externe" (haine, aspect, postură etc.) și
cele “interne” (atitudini, credințe, moduri de gândire, echilibru emoțional etc.)
pot fi sau nu în concordanță cu rolurile de gen, la fel cum nici deciziile luate sau
acțiunile realizate nu sunt corelate cu un anume rol.
Rolurile de gen diferă mult în funcție de cultura și tradițiile locale și sunt
dinamice, modificându-se în timp, pe măsură ce societatea evoluează.

Relațiile de gen

Diviziunea de gen a
muncii

Spre deosebire de sex, genul nu este fix, pentru că percepțiile despre ceea ce
este acceptabil în comportamentul femeii, respectiv al bărbatului, se schimbă de
la o generație la alta. Dacă acum o sută de ani femeia nu avea drept de vot sau
dreptul de a deține proprietăți, astăzi, tot mai multe sunt managerii propriilor
afaceri, în timp de bărbații își asumă din ce în ce mai mult responsabilități
domestice.
Relații sociale dintre bărbați și femei, inclusiv modul în care puterea, accesul și
controlul asupra resurselor sunt împărțite între sexe. Normele culturale și
sociale atribuie în general mai puțină valoare atitudinilor, abilităților și rolurilor
asociate convențional cu femeile sau celor percepute ca încălcând normele
tradiționale de gen / sex. Aceasta are ca rezultat relații ierarhice și inegale între
sexe.
Se referă la diferitele tipuri de muncă pe care bărbații și femeile le fac ca o
consecință a socializării și modelelor de muncă acceptate într-un context dat.
Normele de gen definesc modul în care fiecare societate împarte munca între
bărbați și femei, băieți și fete, în funcție de rolurile stabilite social.
Așteptările tradiționale sunt ca:
Bărbații:
-

Să susțină familia din punct de vedere financiar
Să ia decizii importante în numele familiei
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-

Să fie apreciați pentru abordarea lor rațională în rezolvarea problemelor.

Femeile:
-

Să se ocupe de îngrijirea întregii familii
Să ia decizii administrative casnice de zi cu zi
Să fie apreciate pentru rolul lor de echilibrare a bunăstării emoționale în
familie

Există așteptări în funcție de fiecare gen privind socializarea ambelor sexe ce
sunt legate de:
-

Jucăriile pe care le primesc băieții și fetele
Locul unde se joacă băieții și fetele
Așteptările referitoare la modul de comportament pe care să il aibă băieții și
fetele
Modul în care băieții și fetele își pot exprima emoțiile.

Rădăcinile inegalității în relațiile de gen pot fi găsite luând in calcul
următoarele:
-

Patriarhatul
Dominația bărbaților și subordonarea femeilor
Organizarea sistematică a puterii
Structura tradițională a societății

Relațiile de putere inegale limitează femeile în ceea ce privește:
-

-

Nevoi și interese de
gen

Alegerile (în ceea ce privește integritatea fizică, economică, sau luarea
deciziilor)
Accesul și controlul resurselor și câștigurilor salariale
Luarea deciziilor (la nivel guvernamental, parlamentar și legislativ, în artă,
sport, mass-media, educație, religie, sindicate, bănci, mediul academic,
ș.a.m.d.)
Controlul asupra sexualității lor (1 din 3 fete din țările în curs de dezvoltare
vor fi probabil căsătorite înainte de a avea 18 ani)
Autonomie (femeile reprezintă 2/3 din cele 774 de milioane de analfabeți
adulți din lume).

Practice: nevoile legate de rolurile de reproducere, de producție și de muncă în
folosul comunității a bărbaților și a femeilor care, atunci când sunt îndeplinite,
nu le schimbă neapărat poziția lor corespunzătoare în societate și care provin
din rolurile fiecărui gen.
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Strategice: se referă la un nivel mai ridicat al nevoilor femeilor și bărbaților
care, atunci când sunt îndeplinite, ajută la schimbarea statutului lor în societate.
Exemple de astfel de necesități sunt luarea deciziilor și accesul la informații. O
masă critică de persoane care înțeleg aceasta este necesară pentru satisfacerea
nevoilor / intereselor strategice!
Transformarea de
gen
Sensibilitatea de
gen
Stereotipuri de gen

Descrie o situație în care femeile și bărbații își schimbă modul de gândire de la
patriarhat spre o perspectivă a egalității de gen
Se referă la atenția acordată diferențelor de gen, pentru a găsi soluțiile și a lua
deciziile cele mai avantajoase pentru limitarea impactului potențial nefavorabil și
maximizarea efectelor pozitive.
Stereotipurile reprezintă constructe subiective, restructurabile, definitorii
pentru anumite grupuri sociale, care au la bază generalizări nejustificate,
pornind de la caracteristicile unui individ dintr-un grup pe care le atribuie apoi
tuturor membrilor grupului și care influențează opiniile, judecățile, atitudinile și
comportamentele celor care le aplică inconștient. Stereotipul este ca o ştampilă,
care multiplică o imagine, după un singur şablon și are la bază opinii, informații
sau percepții prefabricate, moștenite sau preluate din diverse surse: familie,
mass-media, școală, prieteni etc. Gândirea stereotipică presupune încadrarea în
şabloane, tendinţa de a categoriza, eticheta, conform unor păreri
generalizatoare, preluate adesea de la alţii.
Stereotipul este o interpretare subiectivă a realității, care la nivel
comportamental duce la discriminare, iar la nivel de atitudine la
prejudecată, care reprezintă o atitudine negativă faţă de fiecare individ dintrun grup. Stereotipurile sunt o simplificare a realității și conduc la exagerări şi la
judecăţi greşite (considerarea tuturor membrilor unui grup ca fiind identici cu
prototipul grupului), care se obţin mai degrabă prin intermediul unor „mediatori
culturali”, decât prin proprie experienţă. De regulă, sunt false prin însăşi natura
lor, dar, pentru că sunt dobândite încă din copilărie, par extrem de viabile și
sunt foarte greu de schimbat, rămânând cu încăpăţânare în mintea noastră.
Stereotipurile de gen au la bază rolurile și normelr de gen și reprezintă niște
etichete – sisteme de convingeri și opinii referitoare la caracteristicile femeilor și
bărbaților, în legătură cu trăsăturile dezirabile privind masculinitatea sau
feminitatea. Stereotipurile de gen condiționează persoana care le preia
inconștient să fie sau să facă numai lucrurile recunoscute ca fiind specifice
genului din care fiecare face parte, fiind, astfel, o cenzură auto-impusă, atât
pentru femei, cât și pentru bărbați, cu impact critic asupra potențialului lor de
dezvoltare personală și profesională.
Iată o serie de stereotipuri de gen larg răspândite:
-

Femeile șoferi sunt periculoase.
Femeile blonde sunt proaste.
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-

Femeile să stea la cratiță.
Femeilor le place să bârfească.
O femeie trebuie să fie supusă, pasivă, sensibilă, dornică de stabilitate.
Bărbații vorbesc puțin.
Bărbații nu plâng.
Un bărbat este competitiv, puternic, hotărât și stabil emoțional.
Bărbații sunt mai buni la științe exacte, la politică, sunt mai buni ingineri
sau chirurgi.
Bărbații trebuie să aducă bani în casă.

Problema cu stereotipurile de gen este că sunt foarte greu de auto-identificat,
ceea ce le face să tindă să devină profeţii care se autoîmplinesc, atâta vreme
cât nu sunt niciodată contestate și nu se încearcă eliminarea lor.

Discriminarea de
gen

Consecințele stereotipurilor de gen pot fi semnificative, pentru că pot
determina, în timp, dezechilibre emoționale și tulburări de personalitate care
uneori pot ajunge până la fenomene patologice serioase. Este cazul persoanelor
care devin anorexice sau bulimice sau dependente de operațiile estetice, pentru
a ajunge la idealul de frumusețe feminină sau al femeilor care se dedică până la
epuizare activităților din gospodărie, pentru a se conforma așteptărilor pe care
le consideră imuabile.
Discriminarea de gen poate exista pe tot parcursul vieții și poate fi:
-

-

-

Egalitatea de gen

Directă - tratarea femeilor mai puțin favorabil din cauza a ceea ce sunt
(ex. sarcina ca motiv pentru a nu recruta un candidat pentru un loc de
muncă. Curtea de Justuție consideră că aceasta este o discriminare directă,
deoarece numai femeile pot fi însărcinate);
Indirectă - apare atunci când o dispoziție, un criteriu sau o practică
aparent neutră ar pune o femeia/fata în dezavantaj în comparație cu un
bărbat/ băiat, cu excepția cazului în care această prevedere, criteriu sau
practică este justificată în mod obiectiv de un scop legitim și mijloacele de
realizare a acestui obiectiv adecvate și necesare;
Multiplă - mai multe cazuri de femei rome, de exemplu: sunt discriminate
ca membrii ai grupului etnic și în cadrul acestuia, doar ca femei.

Femeile și bărbații benificiază de: condiții, tratamente, oportunități egale pentru
a-și realiza întregul potențial, demnitate și drepturi, pentru a putea contribui la
(și pentru a beneficia de) dezvoltarea economică, socială, culturală și politică.
Egalitatea între femei și bărbați reprezintă egalitatea pe care societatea o
acordă asemănărilor și diferențelor între bărbați și femei și rolurilor pe care
aceștia le joacă; femeile și bărbații fiind parteneri deplini în casă, comunitate și
societate.
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Analiza de gen

Împuternicirea
femeilor/ fetelor:

Proces sistematic de adunare de date şi examinare critică a acestora, ce
urmăreşte identificarea impactului asupra egalităţii / discriminării de gen a
deciziilor, politicilor, programelor, legilor etc. la nivelul unei entităţi –
organizaţie, societate, instituţie etc. Astfel, analiza de gen examinează, calitativ
sau cantitativ, rolurile, relaţiile sociale, activităţile, oportunităţile, accesul la
resurse, drepturile şi nevoile membrilor comunităţii analizate, din perspectivă de
gen. Ca urmare a analizei de gen, se aleg acele măsuri cu impact pozitiv asupra
ambelor genuri, dar care să reducă, în acelaşi timp, decalajele observate.
Inegalitatea identității de gen este nedorită și, prin urmare, sunt necesare
acțiuni / intervenții specifice "afirmative" pentru echilibrarea relațiilor de putere
intre ambele sexe. O parte a acestui proces este așa-numitul instrument de
"împuternicire a femeilor". Împuternicirea ar trebui privită ca o modalitate prin
care femeile și fetele își dau seama de statutul lor, drepturile lor și necesitatea
de a transforma situația și de a stabili egalitatea în relațiile umane. Este un
proces de durată, nu este ușor și adesea necesită sprijinul din afară pentru a
construi abilitatea unei femei / fete de a gândi ca o persoană liberă și de a lua
decizii independente, pentru a transforma relațiile inegale ale ambelor părți în
respect.
Împuternicirea femeii / fetei este, de asemenea, o conștientizare a dreptului de
a avea drepturi și de a câștiga încredere pentru a-și atinge propriile obiective.
Femeile / fetele își construiesc independența față de alte autorități atunci când
dobândesc încrederea în sine, sentimentul de securitate și protecția dreptului de
a fi ceea ce sunt. Prin procesul de împuternicire încep să ia decizii și să-și
asume controlul asupra trupurilor lor. Ele înțeleg că principalul motiv pentru
practicarea oricărui tip de violență este nevoia de a-și exprima puterea și
controlul asupra celeilalte persoane. Momentul în care femeile și fetele înțeleg
esența conceptului de împuternicire, pot lua decizia de a ieși din relația violentă,
inclusiv prin promovarea independenței economice.
Împuternicirea femeilor și fetelor nu poate fi făcută de altcineva decât de ele
însele. Rolul profesioniștilor este de a facilita procesul de împuternicire care
permite femeii / fetei să participe activ la el. Sarcina profesioniștilor este de a
ajuta femeile / fetele să descopere cât de multe cunoștințe au deja, să le
încurajeze să învețe mai mult și să exploreze și să-și mărească potențialul.
Profesionistul creează un mediu favorabil pentru învățare, experimentare,
explorare și creștere. Acesta este un proces de împărtășire, de dăruire și de
oținere; nu este vorba doar de o persoană care este "expert" în dezvoltarea
cunoștințelor și abilităților altora.
Egalitatea între sexe afectează toți oamenii și ca proces necesită participarea
deplină a bărbaților și băieților! Bărbații și băieții să devin realizatori ai
schimbării!
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Perspectiva de gen

Orice subiect poate fi abordat din diverse perspective. Perspectiva de gen
se referă la examinarea tuturor aspectelor referitoare la impactul potențial
asupra femeilor / bărbaților, în cazul unei decizii, unei strategii, unui
program etc.

Integrarea
perspectivei de gen
în educație

Educaţia adecvată la nevoile de învăţare diferite ale fetelor şi băieţilor, cu scopul
de a le asigura acestora şanse egale de dezvoltare. Educația în sine oferă
oportunități reale de a contesta stereotipurile de gen și are rolul de a juca un
rol-cheie în formarea egalității de gen și în generarea schimbării.
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Metode:

Promovarea educației de gen în școală

Dimensiunea de
Abordarea integratoare de gen a educaţiei prevede introducerea dimensiunii de
gen a educației: gen în sistemul de învăţământ. Abordarea de gen ţine cont de diferenţele de
gen la efectuarea analizei sistemului de învăţământ şi elaborarea politicilor
respective. Prin dimensiunea de gen se presupune analiza impactului
influenţelor sistemului de învăţământ asupra dezvoltării băieţilor şi fetelor,
conştientizării de către aceştia a propriei identităţi de gen, alegerii idealurilor şi
scopurilor vitale.
Principii:
-

accesul la educaţie (în funcţie de apartenenţa la un sex sau altul)

-

conţinutul învăţării (stereotipurile de gen, promovare de modele de gen etc.
în manuale, materiale didactice)

-

forme şi modalităţi de organizare a învăţământului (cu elemente specifice
pe genuri: gradul de implicare a fetelor/băieţilor, în grupuri separate sau
mixte etc.),

-

modalităţi de evaluare a cunoştinţelor (stereotipuri de gen, cu elemente
specifice: atitudini, aprecierea elevilor pe criteriu de sex etc.),

-

caracteristici ale corpului profesoral care se ocupă de educaţia fetelor şi/sau
a băieţilor (ponderea femeilor/bărbaţilor, nivelul de stereotipizare personală
şi profesională, etichetarea elevilor pe criteriu de sex etc.),

-

climatul de gen (fizic, informaţional, relaţional) al instituţiilor educaţionale
etc.

Sursa: Ionaș, Maria "Politici educaționale de integrare europeana a dimensiunii
de gen în educație" în http://asociatia-profesorilor.ro/politici-educationale-deintegrare-europeana-dimensiunea-de-gen-in-educatie.html (2013)

Obiective urmărite: -

Încurajază interesul exprimat atât de băieți cât și de fete pentru știință și
inovație;
Propune exerciții de sensibilizare asupra problematicii de gen;
Valorizează reușitele contemporane pentru o anumită disciplină;
Pomovează cunoașterea realizărilor femeilor reprezentative în domeniu;
Valorifică “anecdotele” din spatele experimentelor și descoperirilor științifice
sau ale evenimentelor esențiale care definesc istoria disciplinei;
Pune accent pe descoperiri, experimente, inovații, evenimente etc. cu
impact asupra vieții de zi cu zi, pe aplicațiile pe care acestea le au în viața
de zi cu zi, pe modul în care utilizarea lor influențează viețile de zi cu zi ale
oamenilor;
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Accent pus pe: -

Conţinutul de gen al activităţilor, sarcinilor;
Dimensiunea de gen a metodelor folosite în derularea activităților;
Implicarea băieţilor şi fetelor (preferinţe, suport pentru unul din genuri
etc.);
Luarea în considerare a experienţelor fetelor şi băieților și posibilitatea
oferită acestora de a-și împărtăși propria experiență;
Evaluarea cunoştinţelor / participării fetelor şi băieţilor;
Distribuirea rolurilor;

Teme cu potențial
de gen:
Egalitatea de gen

Valorizarea în mod egal a aspiraţiilor, nevoilor şi comportamentelor bărbaţilor şi
femeilor.
Conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi dezvolte
capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte de gen;
faptul ca diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi
bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate în mod egal.
Înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucura de aceeaşi libertate de a-şi realiza
aspiraţiile.

Rolurile tradiționale
ale femeilor și
bărbaților în familie
și societate

Este un drept prin care oricine este liber să își dezvolte propriile aptitudini și să
își exprime opțiunile, fără a fi influențate de particularitățile sexului căruia îi
aparține. Comportamentele, aspirațiile și nevoile diferite ale femeilor și
bărbaților trebuie să beneficieze de apreciere și promovare egală.
Set de aşteptări care oferă prescripţii comportamentale pentru femei şi bărbaţi.
Acestea includ drepturile şi responsabilităţile normative pentru bărbaţi şi femei
într-o anumită societate, la un moment dat în timp. Rolurile de gen sunt
învăţate acasă, în familie, în grupul de prieteni, la şcoală, în comunitate, din
mass media etc.
Astfel, într-o societate tradiţională, patriarhală, rolurile sunt distribuite clar între
femei şi bărbaţi, chiar dacă nu doar bărbatul este cel care obţine venit în
familie:
Femeile au roluri interne şi mai puţin vizibile, fără a avea acces întotdeauna
la activităţi aducătoare de venit; ele se ocupă de majoritatea treburilor
casnice – gătit, spălat, călcat, curăţenie, precum şi de creşterea şi îngrijirea
copiilor.
Bărbaţii au roluri externe şi vizibile: ei merg la lucru şi câştigă bani, iar în
timpul liber se ocupă eventual cu micile reparaţii din casă şi ale
automobilului, dar mai ales de relaţia familiei cu spaţiul public, cu
comunitatea.

Imaginea actuală a
femeilor și
bărbaților în
literatură, mass-

Modalitatea în care se construiește identitatea femeilor și a bărbaților în cadrul
diverselor reprezentări sociale, literare, artistice, mediatice etc.
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media și în
societate
Femei: oameni de
știință, scriitori,
artiști, personalități
publice
Violența de gen

Facilitarea cunoașterii/conștientizării rolului pe care femeile le au în cadrul
diferitelor domenii de activitate.
Violenţa contra femeilor este “orice act de violenţă bazată pe deosebirea de sex
din care rezultă sau este posibil să rezulte pentru femei traumatisme sau
suferinţe fizice, sexuale, sau psihologice, inclusiv ameninţările cu astfel de acte,
constrângerea sau lipsirea arbitră de libertate, săvârşite fie în viaţa publică fie în
viaţa privată” (Declaraţia pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor,
adoptată de Adunarea Generală ONU în decembrie l993).
Atunci când violenţa se manifestă în detrimentul unui gen anume, de obicei
preponderent faţă de femei, se poate considera că este vorba de violenţă de
gen.Violenţa de gen se referă la orice act înfăptuit împotriva voinţei unei
persoane, care îi determină (sau poate duce la) suferinţe sau răniri fizice,
sexuale, psihologice, sociale sau economice, indiferent dacă este vorba de
violenţă domestică sau de violenţă la locul de muncă.
Violenţa de gen înseamnă multe tipuri de agresiuni, printre care:
Violenţă domestică: lovituri, intimidări, agresiuni, viol marital, mutilare
-

genitală, interzicerea accesului la resurse economice etc.
Violenţă în viaţa publică, inclusiv la locul de muncă: hărţuire sexuală, abuz
sexual, trafic de persoane etc.

Inegalitatea de gen
pe piața muncii

Condiţiile de ocupare, salarizare sau promovare precum şi contextul familial sau
socio-cultural pot limita participarea femeilor la piaţa muncii.

Stereotipuri de gen
și dezvoltare
profesională

Set de prescripţii sociale sau culturale ale rolurilor de gen. Stereotipurile cu
privire la rolurile și activitățile potrivite pentru femei și bărbați (fete și băieți)
întăresc în mare măsură percepțiile greșite cu privire la egalitatea de gen

Relațiile dintre
femei și bărbați în
familie și societate

Modalităţile în care o cultură sau o societate prescrie drepturile, rolurile,
responsabilităţile şi identităţile femeilor şi bărbaţilor în relaţia dintre ei.

Cum pot fi Cu creativitate și imaginație, multe din activitățile desfășurate la clasă pot
abordate: abordat teme cu potențial de gen dacă:


Fac referiri la descoperiri, experimente, inovații, evenimente etc. cu impact
asupra vieții de zi cu zi, cu accent pe aplicațiile pe care acestea le au în
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viața de zi cu zi, pe modul în care utilizarea lor influențează viețile de zi cu
zi ale oamenilor și, de ce nu rolul lor în societate
Fac referiri la personalităti feminine ale disciplinei predate
Prezintă statistici care ilustreaza prevalenta unui sex sau altul într-un
anumit domeniu
Utilizează linkuri de pe internet care fac trimite la teme corelate
Fac legătura între conținutul disciplinei școlare și profesie, ilustrată în
special prin reușitele contemporane pentru o anumită disciplină și prin
promovarea cunoașterii realizărilor femeilor reprezentative în domeniu;
Prezintă “anecdote” din spatele experimentelor și descoperirilor științifice
sau ale evenimentelor esențiale care definesc istoria disciplinei;

Alte exemple de idei care pot fi valorificate pentru proiectarea activităților
didactice cu potențial de gen:
•

aducerea în prim plan a femeilor, a minorităților etnice, a persoanelor cu
handicap și, în general, a tuturor comunităților care au fost "invizibile",
evidențierea rolului acestora în istorie, arte, literatură, politică și
reprezentarea acestora în cuprinsul planurilor de învățământ;

•

utilizarea unui limbaj non-sexist;

•

eliminarea din școli a stereotipurilor privind diferența sexuală;

•

prevenirea violenței împotriva femeilor;

•

Introducerea treburilor casnice și îngijirea celorlalți în planul de învățământ
(formă trasnversală) și construirea de planuri de învățământ integrate, în
care să lucreze împreună diverse discipline la fel cum se întâmplă în viața
cotidiană;

•

Răspândirea cunoștințelor abstracte începând de la realitate;

•

Introducerea metodologiei înțelegerii cooperative;

•

Sprijinirea învățământului folosindu-se Tehnologiile de Informare și
Comunicare (TIC);

Fiecare disciplină dispune de propriul bagaj de informații care poate fi
valorificat. Dar, dacă în cazul disciplinelor din ariile curriculare limbă și
comunicare, om și societate, consiliere și orientare, activitățile didactice care
umăresc promovarea egalității de gen se pot concentra în egală măsură pe
metodă și pe conținut, în cazul altor discipline, precum cele din categoria
matematică și științe sau educație fizică și sport, probabil că accentul trebuie
pus mai mult pe metodă decît pe conținut.
Astfel, dincolo de conținutul pe care programa școlară îl precizează, activitățile
didactice abordează problematica egalității de gen dacă:
•

Facilitează introducerea și discutarea temelor legate de gândirea critică și
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•

•

•
•
•

înțelegerii noțiuninii de gender, egalitate de gen, drepturile femeii,
dezechilibrul puterii între femei și bărbați, rolurile de gen tradiționale și
contemporane în familie și societate;
Încurajează interesul exprimat atât de băieți cât și de fete pentru știintă și
inovație; propun exerciții de sensibilizare asupra problematicii de gen și
activități care ar putea încuraja interesul băieților și al fetelor pentru
discipline specific;
Stabilesc legătura între conținutul disciplinei școlare și profesie, ilustrată în
special prin reușitele contemporane pentru o anumită disciplină și prin
promovează cunoașterea realizărilor femeilor reprezentative în domeniu;
Valorifică “anecdotele” din spatele experimentelor și descoperirilor științifice
sau ale evenimentelor esențiale care definesc istoria disciplinei;
Facilitează cunoașterea realizărilor femeilor reprezentative în domeniu;
Pun accent pe descoperiri, experimente, inovații, evenimente etc. cu impact
asupra vieții de zi cu zi, pe aplicațiile pe care acestea le au în viața de zi cu
zi, pe modul în care utilizarea lor influențează viețile de zi cu zi ale
oamenilor și, de ce nu rolurile lor în societate.

Și, nu în ultimul rând, fac posibilă identificarea legăturilor interdisciplinare și
dezvoltarea de exerciții și activități comune care să cuprindă două sau mai
multe discipline/materii școlare).

Rolul cadrelor Ce se poate face în procesul de predare-învățare?
diactice • stimularea dialogurilor despre gen în cadrul lecțiilor, cu accent pe
promovarea echității și a parteneriatului de gen;
•

implicarea activă a elevilor în procesul de învățare, cu accent pe interesele
și pe experiența anterioară a elevilor: ce vor să învețe, ce ar vrea să
citească, la ce visează, despre ce vorbesc etc.;

•

realizarea unei legături între mediul de învățare din școală și mediul obișnuit
în care trăiesc în afara ei;

•

diversificarea surselor de învățare, recomandări de bibliografie sau a altor
surse care să cuprindă perspective diverse: femei și bărbați, minorități
etnice, religioase, perioade istorice diferite;

•

organizarea unor cercuri sau activități voluntare, care să ofere elevilor
șansa de a exercita activități tradițional asociate atât genului feminin, cât și
celui masculin;

•

stimularea discuțiilor critice asupra mesajelor mass-media (reclame,
articole, imagini promovate), inclusiv a celor cu referire la problematica de
gen (sexism, misoginism etc.);

•

dezvoltarea de politici de evitare a conflictelor între fete, între băieți, între
fete și băieți;

•

stimularea elevilor pentru a participa la amenajarea mediului vizual al clasei
și al școlii cu imagini echilibrate pe sexe, privind activitățile derulate în
procesul didactic;

•

recomandarea către colegi și părinți a unor surse bibligrafice privind
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porblematica de gen în educație;
•

organizarea unor activități cu părinții, centrate pe diferite aspecte privind
problematica de gen.

Indicatori de gen Activitate organizată (lecții):
care pot fi luați în
 conţinutul de gen al activităţilor, sarcinilor;
 implicarea băieţilor şi fetelor (preferinţe, suport pentru unul din genuri
considerare în
etc.);
cadrul activităților
 luarea în considerare a experienţelor fetelor şi băieților;
didactice și
 evaluarea cunoştinţelor / participării fetelor şi băieţilor
educative:
Material didactic:





conţinutul de gen al manualelor şi curricula;
conţinutul de gen al materialelor didactice (auxiliare, caiete ale elevilor
etc.);
sensibilitatea la gen a materialelor didactice ilustrative;
sensibilitatea la gen a cărţilor recomandate pentru studiu;

Mediul de studiu/educație:




climatul favorabil / nefavorabil pentru băieţi şi fete;
recunoaşterea egală a importanţei experienţei băieţilor şi fetelor;
atitudinea pedagogului faţă de băieţi şi fete; transferul pozitiv al
experienţei de gen al pedagogului;

Activități non-formale:






distribuirea rolurilor;
componenta de gen a jocurilor, activităţilor;
ponderea activităţilor orientate asupra băieţilor şi fetelor (sportive,
culturale);
numărul de jucării, obiecte, echipamente pentru băieţi şi fete;
posibilitatea de a-şi împărtăşi propria experienţă a băieţilor şi fetelor

Acest material a fost produs cu sprijinul financiar al Programului Drepturi,
Egalitate și Cetățenie al Uniuniii Europene. Responsabilitatea privind
conținutul acestui material aparține în totalitate consorțiului de ONG-uri
coordonat de GERT și nu reprezintă, în mod necesar, punctul de vedere al
Comisiei Europene.
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