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Fluxuri tematice/Direcții de acțiune
WS1: Analiza programelor școlare,
elaborarea ghidurilor de integrare
a dimensiunii de gen în programele școlare și a instrumentelor de
formare adresate cadrelor didactice, educatorilor și elevilor
 Studiu inițial asupra atitudinii profesorilor și elevilor față de egalitatea de gen
 Analiza programelor școlare din
perspectiva problematicii de gen pentru
toate disciplinele obligatorii aferente
învățământul primar (1-4), celui secundar
inferior (5-7) și celui secundar superior
(8-12)
 Dezvoltarea unui cadru comun pentru
integrarea aspectelor de gen în programa
școlară
 Elaborarea de ghiduri în vederea
integrării aspectelor de gen în programa
școlară prin instrumente specifice pentru
diferite discipline, inclusiv în științele
naturii
 Dezvoltarea unui modul privind
egalitatea de gen pentru profesorii de
educație civică
 Dezvoltarea unui program de formare
și a instrumentelor necesare pentru
procesul de peer training în învățământul
secundar

A

WS2: Formare în Educația de Gen
pentru cadre didactice, educatori
și elevi
 Dezvoltarea programului "ToT profesori
formatori pentru profesori"
 Livrarea programului "ToT profesori
formatori pentru profesori"
 Traininguri desfășurate de profesori
formatori pentru profesori
 "ToT elevi pentru elevi"
 Formare pe tema egalității de gen
pentru consilierii școlari
 Elaborarea unui program de seminarii
pe tema dezvoltării capacităților adresat
directorilor școlari și factorilor de decizie
 Seminarii de consolidare a capacității
directorilor școlilor și a factorilor de decizie
cu privire la dezvoltarea și punerea în
aplicare a unei politici școlare care să
adreseze egalitatea de gen

WS3: Festivalurile Career ROCKET
în școli
 Cursuri de formare în școli susținute
de elevi pentru elevi pe tema stereotipurilor de gen în ocupații și alegerea
carierei
 Dezvoltarea unui set de instrumente pentru Ziua Fetei și a Băiatului în
școli
 Desfășurarea festivalurilor de 2 zile
Career ROCKET în școlile-pilot

WS4: Promovarea educației de gen
în școli
 Realizarea unei pagini web de
resurse pentru școli cu privire la
egalitatea de gen
 Întâlniri cu autoritățile în domeniul
educației, pentru sprijinirea și promovarea regulamentelor școlare privind
egalitatea de gen
 Dezvoltarea unui instrument de
auto-evaluare a mediului școlar din
perspectiva egalității de gen
 Competiții naționale sub titulatura
"Școala liberă de stereotipuri de gen"
 Conferința finală

www.career-rocket.eu

