Ce înseamnă gender?

Rezultate așteptate

Gender se referă la diferențele sociale
dintre femei și bărbați și întotdeauna se
intersectează cu clasa socială, etnia,
religia și cultura.

 Capacitatea crescută a profesorilor și
educatorilor pentru integrarea dimensiunii de gen în programa școlară și
pentru plasarea problematicii de gen în
centrul educației civice
 Gradul de conștientizare crescut al
elevilor în ceea ce privește stereotipurile
de gen și rolurile tradiționale de gen și a
impactului negativ al acestora asupra
dezvoltării personale și profesionale
 Capacitatea crescută a școlilor de a
dezvolta și de a pune în aplicare politici
școlare privind egalitatea de gen
susținute cu metode și activități în
planificările școlare anuale
 Capacitatea crescută a școlilor de a
prezenta oportunități de carieră fără
stereotipuri de gen atât pentru fete cât
și băieți

Care este rolul stereotipurilor 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.

Care este rolul educației?
Educația în sine oferă oportunități reale
de a contesta stereotipurile de gen și are
potențialul de a juca un rol-cheie în
formarea egalității de gen și în generarea
schimbării.
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Valoare adăugată
Career ROCKET contribuie la respectarea principiilor fundamentale ale
drepturilor omului și a valorii fundamentale a egalității între femei și bărbați
Career ROCKET consolidează parteneriatul dintre organizațiile societății civile
din UE și acumularea bunelor practici
derivate din lucrul în parteneriat
Career ROCKET contribuie la progresul
cercetării europene referitoare la
problematica de gen

Grupurile țintă și multiplicatorii
proiectului
Cadre didactice, directori de școli,
educatori, consilieri școlari, oficiali din
Ministerul Educației, elevi, părinți,
personal specializat care lucrează cu
tinerii, activiști în domeniul educației de
gen și organizațiile de femei.

GERT
Această publicație a fost realizată cu suportul financiar al Programul Drepturi, Egalitate și
Cetățenie (DEC) al Uniunii Europene. Responsabilitatea privind conținututul acestei publicații
aparține în totalitate consorțiului de ONG-uri coordonat de GERT și nu reprezintă, în mod necesar,
punctul de vedere al Comisiei Europene.

www.career-rocket.eu
Un proiect nou, incitant derulat de cinci
ONG-uri partenere din Bulgaria (GERT
și GPF), Croația (GTF-ISG), Grecia (4
elemente) și România ("AUR" A.N.S.R.U.)
O oportunitate nouă, incitantă pentru
fete și băieți pentru a-și deschide larg
orizonturile carierei lor
O șansă nouă, incitantă pentru profesori pentru a testa o nouă metodologie
pentru integrarea dimensiunii de gen
în programele școlare
Career ROCKET va ajuta fetele și băieții
să depășească stereotipurile de gen și să
aleagă dintr-o varietate de cariere
alternative
Career ROCKET va ajuta fetele și băieții
să aibă un start egal în viața profesională
Career ROCKET va spori capacitatea
profesorilor și a educatorilor să integreze
dimensiunea de gen în programa școlară
și să plaseze egalitatea de gen la baza
educației civice
Career ROCKET va spori capacitatea
școlilor de a oferi consiliere vocațională
neafectată de stereotipuri de gen

