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1.      Rezumat executiv  

 

Bine aţi venit la programul de instruire FENCE privind abordarea prejudecăților și 

stereotipurilor de gen. 

 

Acest ghid este conceput pentru a explica cursul FENCE; ce este și de ce este important; 

scopurile sale; cum să obțineți ce este mai bun din materiale și modul în care veți beneficia 

voi precum și ceilalți. A fost creat pentru a ajuta utilizatorii, atât facilitatorii, cât și cursanții 

individuali să profite la maximum de oportunitățile FENCE.   

 

Cursul este conceput pentru a răspunde nevoilor identificate în cercetările efectuate în 

2019, la începutul proiectului FENCE. Cunoștințele acumulate în urma cercetării au sprijinit 

întregul proiect și sunt disponibile într-un Raport de Revizuire, care se poate găsi aici:   

Documentul de Revizuire FENCE.  

 

Urmează un scurt rezumat al conținutului acestui ghid: 

 

De ce este important subiectul discriminării de gen și care sunt problemele? 

De ce este necesară formarea? 

Informații despre cercetarea FENCE, pe care se bazează cursul. 

Cum să înțelegeți publicul dvs. și ce trebuie să luați în considerare.  Acesta conține exemple 

de posibile constrângeri cu care v-ați putea confrunta precum barierele lingvistice sau 

culturale. 

Cum să abordați formarea dacă sunteți un antrenor care lucrează cu un grup față în față sau 

de la distanță, cu sfaturi despre tehnici de coaching și mentorat pentru ambele contexte. 

Sugestii despre modul în care cursanții individuali pot profita la maximum de ceea ce oferă 

FENCE.  

Ajutor practic pentru a începe. 

Detalii privind cele 7 module. 

Studii de caz și diferite scenarii pentru a vă inspira. 

Activitățile de evaluare și cum le puteți folosi. 

Recomandări pentru felul în care vă puteți continua interesul pentru abordarea 

prejudecăților de gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
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2. Introducere  

 

Discriminarea de gen este tendința de a prefera un gen în locul altuia. Este o formă de 

prejudecată inconștientă, sau implicită, care apare atunci când un individ atribuie în mod 

inconștient anumite atitudini și stereotipuri unei alte persoane sau unui grup de persoane. 

Acest lucru afectează modul în care individul înțelege și se comportă cu ceilalți.  

 

Rădăcinile proiectului FENCE recunoașterea faptului că prejudecățile și stereotipurile de gen 

persistă în diferite moduri în mare parte din Europa. Stereotipurile de gen limitează 

dezvoltarea talentelor și abilităților naturale ale femeilor și bărbaților, precum și 

experiențele lor educaționale și profesionale și oportunitățile lor de viață în general.  

 

FENCE este un acronym pentru Fighting Gender Bias and Contributing to Gender Equality. 

Scopul principal al programului FENCE este de a sprijini obiectivele Comisiei Europene de a 

încuraja egalitatea de gen prin crearea unui program de instruire privind prejudecățile de 

gen.   

 

Stereotipurile și părtinirea de gen pot provoca un tratament inegal și nedrept și percepții și 

reflecții personale sau sociale referitoare, de exemplu, la trăsături de personalitate, 

comportamente domestice, ocupație și aspect fizic.  Discriminarea și inegalitatea împotriva 

femeilor necesită acțiuni și instrumente de formare continue și coordonate pentru a ajuta 

grupurile, organizațiile și persoanele să fie ‘gender empowered’ (vizând împuternicirea) și 

‘gender sensitive (având sensibilitate).  

 

Programul de instruire FENCE abordează acțiuni de responsabilizare și consolidare a 

capacităților pentru indivizi în primul rând ca și personal public în autoritățile locale și 

organisme publice, servicii de afaceri sociale și ONG-uri și membri OSC, lideri, reprezentanți 

care lucrează în domeniul egalității de gen sau al promovării drepturilor omului. 

 

Programul de instruire FENCE este disponibil gratuit și potrivit pentru oricine este interesat 

de discriminarea de gen, prejudecățile, stereotipurile și modul de combatere a acestora.   

 

Programul de formare a fost produs de către șapte parteneri din șase țări, care s-au unit 

pentru a colabora la acest proiect finanțat de către Erasmus+.  

 

Partenerii au expertiză în diferite aspecte ale subiectului; ei includ consultanți în 

management, specialiști HR (Resurse Umane), universități, ONG-uri, organizații de caritate 

care lucrează cu grupuri minoritare și organizații de formare. 
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Partenerii sunt:  

 

● Dacorum Council for Voluntary Service (Regatul Unit) este o organizație caritabilă 

care oferă servicii de voluntariat pentru comunitatea locală. Ei sunt liderii de proiect 

pentru FENCE.  

● CSI (Cipru) - The Centre for Social Innovation - este o organizație de cercetare și 

dezvoltare axată pe promovarea inovării sociale pentru a produce schimbări pozitive. 

● Documenta (Spania) este o organizație non-profit care lucrează în domeniul 

cercetării sociale aplicate. 

● Gripen (România) este o organizație inovatoare în domeniul serviciilor digitale, cu 

accent pe cercetare, cultură și educație. 

● Inova (Regatul Unit) este o companie de consultanță deținută de femei care lucrează 

în domeniul genului, egalității de șanse, antreprenoriatului și dezvoltării carierei.  

● Programma Integra (Italia) este o cooperativă socială care promovează incluziunea 

socială. 

● Xenios Polis (Grecia) este o organizație non-profit de educație și cercetare care 

lucrează în cultură, educație, formare și asistență socială. 

 

Acest ghid se adresează formatorilor care ar dori să efectueze cursul de instruire FENCE 

online sau față în față, și elevilor care doresc să se implice în formarea în domeniul egalității 

de gen în mod independent sau cu sprijinul unui formator.  

 

 
 

Ghidul prezintă în primul rând rațiunea proiectului și modul în care a luat ființă; apoi 

examinează cercetarea de fond pe care se bazează instruirea.  O atenție detaliată este 

acordată diferitelor audiențe și nevoilor acestora, cu sfaturi utile pentru formatori, urmate 

de sfaturi pentru cursanții individuali.  Există o varietate de studii de caz pentru a vă inspira 

și a vă încurajeza și un rezumat detaliat al modulelor pentru a vă ajuta să vă planificați 

programul de formare.  Sunt oferite sfaturi despre cum să utilizați și să obțineți cele mai 

bune rezultate din activitățile de evaluare, urmate de recomandări despre cum continuați 

formarea în mod eficient. 

Bine ați venit la acest ghid. Sperăm să-l citiți cu plăcere. 

https://www.communityactiondacorum.org/
http://csicy.com/
http://www.documenta.es/index.php/en/
http://www.gripeneurope.eu/
https://www.inovaconsult.com/
https://www.programmaintegra.it/wp/
http://www.xeniospolis.gr/
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3.      De ce sunt importante îmbunătățirea egalității de gen si abordarea 

stereotipurilor și a prejudecăților de gen?  

 

Stereotipurile de gen pot limita talentele și abilitățile tuturor genurilor. Poate avea impact 

asupra dezvoltării educaționale și profesionale datorită atitudinilor, valorilor și normelor 

profund înrădăcinate împotriva anumitor genuri. Stereotipurile și prejudecățile legate de 

gen pot provoca percepții distorsionate din cauza (de exemplu) ocupației, aspectului și 

trăsăturilor de personalitate, ceea ce duce la un tratament inegal și inechitabil. Limitează 

dezvoltarea talentelor și abilităților naturale ale tuturor genurilor, precum și experiențele lor 

educaționale și profesionale și oportunitățile de viață. 

 

Stereotipurile și părtinirile de gen pot afecta, de asemenea, organizațiile și companiile. 

Perpetuează structuri societale mai largi care oferă un mediu ostil pentru lucru, afectează 

reputația și limitează încrederea lucrătorilor.  

 

Abordarea prejudecăților și stereotipurilor de gen este extrem de importantă pentru 

problemele egalității de gen. Egalitatea de gen este unul dintre cele mai importante principii 

ale Uniunii Europene și își propune să se asigure că toate genurile sunt libere să trăiască și să 

urmeze viața fără discriminare. Drepturile, oportunitățile și accesul tuturor genurilor trebuie 

să fie asigurate și protejate. Importanța abordării prejudecăților de gen a fost recunoscută 

de Uniunea Europeană, iar acest proiect se află alături de alte inițiative europene, cum ar fi      

Gender Equality Policy, the Strategy for Equality between women and men and the Gender 

Equality Horizon 2020.  

 

Cu toate acestea, deși egalitatea de gen a fost un obiectiv european cheie, egalitatea de gen 

nu a fost încă atinsă în statele membre ale UE și mai mult de o treime dintre europeni 

consideră că stereotipurile de gen se reflectă în ocupațiile profesionale, în dependența 

economică mai largă a femeilor și în împărțirea inegală a muncii și a responsabilităților. 

Aceste constatări se aplică tuturor statelor UE și, în cazul nostru, în țările participante: 

Regatul Unit, Spania, Italia, Grecia, Cipru și România. Indicele Egalității de Gen (EIGE-

Institutul European pentru Egalitatea de Gen) atribuie următoarele scale de 71,5% pentru 

Marea Britanie, 68,3% pentru Spania, 62,1% pentru Italia, 58,9% pentru Grecia, 55,1% 

pentru Cipru și pentru România 52,4%. 

 
Acest lucru arată măsura în care eforturile de combatere a inegalității de gen trebuie 

dublate, pentru a se asigura că cei afectați își pot îndeplini visele și pot atinge șanse egale în 

societate.  

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
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4. Cercetarea și baza Planului de Învăţământ FENCE  

 

Cursul FENCE se bazează pe constatările cercetării proiectului, care se pot găsi aici: 

Documentul de Revizuire FENCE.   Acesta este bazat pe principiile și rezultatele proiectului.   

 

Cercetarea, care a fost efectuată în șase țări din Europa, a analizat statutul formării privind 

problemele legate de gen și măsura în care subiectul acesta este predat la nivel universitar.  

 

Documentul de Revizuire conține detalii despre contextul juridic și social în fiecare țară și o 

colecție de bune practici folosite ca și inspiraţie.  În plus, rezultatele interviurilor cu 

potențialii beneficiari și părțile interesate și un sondaj sunt analizate pentru a îndruma 

conținutul planului de învăţământ. 

Cercetarea a subliniat necesitatea includerii diverselor subiecte în cursul FENCE deoarece 

deseori erau trecute cu vederea în altă parte, de exemplu: 

● Includerea diversității în problemele de gen  

● Tendința de gen inconștientă  

● Analiza de situații cotidiene  

● Exerciții practice și exemple 

 

Odată ce cercetarea a fost finalizată, echipa proiectului a creat un plan de învăţământ de 

formare personalizat, care a fost testat cu grupurile țintă, precum și resurse digitale – 

inclusiv un site web și o platformă de formare – și o carte de politici despre cum să 

îmbunătățim și să implementăm politicile privind egalitatea de gen în viitor. 

 

5. De ce este necesar cursul de formare? 

 

Cercetarea documentară efectuată de către echipa proiectului FENCE arată nevoia de 

formare în domeniul egalității de gen pentru a ajuta oamenii să combată părtinirea și 

stereotipurile de gen în viața lor de zi cu zi, și acest lucru a fost întărit de cercetările inițiale 

ale echipei (2019) cee ce se găsește în Documentul de Revizuire FENCE  

 

Locul de muncă este de obicei locul unde se pot găsi multe exemple de inegalitate de gen, 

de examplu: 

● Profesiile suferă de prejudecăți de gen. În sectorul sănătății și al educației avem 

tendința de a vedea multe femei în roluri de predare și sprijin, și un număr 

disproporționat de bărbați în funcții superioare ca șefi adjuncți și profesori șefi. În 

mod similar în domeniul asistenței medicale, tinde să existe un număr mai mare de 

bărbați cu roluri superioare. 

 

https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
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● Discriminarea de gen ia mai multe forme și atinge multe aspecte ale vieții noastre. 

Exemplele includ decalajul salarial între bărbați și femei; prejudecăți și stereotipuri 

ale locurilor de muncă în funcție de sex, nevoia de a concilia cerințele de muncă și 

viața privată, rolurile bărbaților și femeilor în societate, discriminarea de gen în 

rândul grupurilor vulnerabile, și violența față de femei. 

 

Oricare dintre noi s-ar putea confrunta cu prejudecăți de gen în orice moment, dar le o 

recunoaștem neapărat și nici nu știm cum să le abordăm. În mod egal, s-ar putea să nu știm 

cum să încurajăm o cultură pozitivă la locul de muncă pentru a preveni prejudecățile în 

primul rând și nici cum să combatem cauzele profunde ale acestei prejudecăți.   

 

Acest proiect și materialele cursului au fost concepute pentru a face exact acest lucru.   

 

Scopurile Planului de Învăţământ FENCE includ:   

 

● Să sensibilizeze indivizii și organizațiile cu privire la problemele egalității de gen. 
● Să construiască competența de gen. 
● să împuternicească oamenii să combată prejudecățile de gen în propriul context (de 

exemplu, prin inițierea de inițiative/ campanii la locul lor de muncă). 
● Să sprijine formatorii să dezvolte abilități precum colaborarea, implicarea, 

gestionarea informațiilor, evaluarea și interpretarea, experimentarea, rezolvarea 
problemelor și luarea deciziilor.  

 

6. Cine poate folosi cursul FENCE? 

 

FENCE este potrivit pentru oricine dorește să își îmbunătățească înțelegerea prejudecăților 

de gen și este interesat de modul de promovare a egalității tuturor genurilor. Materialele 

dezvoltate au fost concepute pentru a ajuta împuternicirea indivizilor, în primul rând în 

sectoarele publice și voluntare, pentru a recunoaște și a combate stereotipurile și 

prejudecățile împotriva genului.  

 

Prin urmare, materialele sunt destinate adulților. Acestea sunt potrivite pentru persoanele 

care lucrează prin module de la distanță sau grupurile de persoane facilitate de un educator. 

În ambele cazuri, acest ghid se referă la persoanele care urmează cursul ca și „cursanți”. 

Materialele sunt, de asemenea, destinate facilitatorilor care doresc să aplice programul de 

instruire FENCE în propria lor muncă. În această instanţă, profesioniștii care doresc să 

efectueze această formare sunt denumiți „facilitatori” și „formatori”.  

 

Cursul este potrivit pentru utilizare cu organizații de orice dimensiune, atât personal, cât și 

voluntari. Materialele sunt cuprinzătoare, gratuite, flexibile și adaptabile pentru diferite 

categorii de public.  Folosesc un mix de informații, videoclipuri, jocuri, întrebări reflexive și 
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studii de caz pentru a conștientiza problemele asociate genului și pentru a oferi idei despre 

cum să le abordăm. 

 

Există, de asemenea, un accent special pe: 

● Organisme publice 

● ONG-uri (Organizații neguvernamentale) 

● OSC-uri (Organizații ale societății civile) 

● Organizații de imigrare 

● Organizații din al treilea sector (organizații caritabile) 

● Autorități locale  

● Servicii sociale  

 

7. Cum pot începe?  

 

Primul pas este să vă uitați la site-ul web FENCE .  Veți găsi instruirea FENCE pe platforma de 

antrenament unde vă puteți înregistra folosind adresa de e-mail, un nume de utilizator și o 

parolă. Link-ul de înregistrare este aici. După înregistrare vă puteți conecta aici. Fiecare 

utilizator are nevoie de propriul său cont și nu își partajează informațiile cu alți utilizatori.  

 

 
 

 

Odată ce sunteți conectați, puteți naviga la pagina de pornire a platformei care afișează 

toate modulele disponibile, după cum puteți vedea mai jos. Făcând clic pe un modul, vă 

puteți înscrie și puteți găsi o scurtă descriere a modulului. Primul modul este Modul de 

Prezentare Generală FENCE, unde puteți afla despre toate celelalte module. Fiecare modul, 

cu excepția primului, constă dintr-un număr de unități și fiecare unitate include subiecte și 

un seminar cu diferite tipuri de activități. Pentru a reveni pe pagina principală a platformei, 

faceți clic pe titlul modulului. 

https://fence-project.eu/
https://fence-project.eu/register/
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8. Utilizând planul de învăţământ FENCE în contextul unui grup  

 

Ca și facilitator care dorește să instruiască indivizi folosind metodologia FENCE, rolul dvs. 

este să ghidați, să sprijiniți și să încurajați cursanții.  Este posibil să facilitați acest program 

într-un cadru de grup sau în mod individual. Următoarea parte a ghidului va prezenta 

informații utile pentru a vă sprijini în ceea ce priveste facilitarea. De asemenea, puteți găsi 

informații despre sfaturi și trucuri de care trebuie să ţineţi cont la instruirea față în față față 

comparativ cu livrarea online.  

 

a. Înțelegerea publicului dvs. 

 

Dacă sunteți un educator însărcinat cu instruirea angajaților sau a cursanților pe probleme 

legate de gen, Planul de Învăţământ FENCE a fost conceput pentru a fi ușor de utilizat.       

 

Primul pas este să vă înțelegeți publicul – cine sunt elevii dvs.?   S-ar putea, de exemplu, să 

întâlniți vorbitori non-nativi cu așteptări diferite de curs; sau persoane care sunt angajați 
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seniori în organizațiile lor și cred că sunt deja capabili să abordeze problemele de gen fără 

niciun alt antrenament suplimentar.  

 

Există câteva lucruri de luat în considerare, pentru a vă ajuta să modelați cursul în funcție de 

nevoile cursanților: 

 

● Limbă 

 

Care sunt abilitățile elevilor în limba pe care o veți folosi?  Înainte de a începe 

programul de instruire, aflați orice nevoi specifice legate de capacitatea de a 

înțelege, a scrie sau a vorbi limba în care veți facilita. Dacă este posibil, cereți 

cursanților să aducă un traducător sau oferiți un traducător în sesiune.  

 

Este posibil să colaborați cu persoane care au abilități limbajare limitate. În această 

instantă, vă puteți oferi să trimiteți materiale înainte de sesiune pentru ca acestea să 

fie examinate și traduse, dacă este necesar. De asemenea, este util să pregătiți un 

glosar de termeni cheie dacă considerați că este necesar. Acest lucru va ajuta 

cursanții dvs. să înțeleagă conceptele cheie.  

 

Este posibil să aveți și cursanți cu anumite dificultăți de învățare, inclusiv dislexie, 

disgrafie, printre altele. Este important să identificați orice nevoi înainte de instruire 

și să discutați cu cursanții dvs. despre instrumente și materiale pe care le puteți 

furniza, care ar putea sprijini învățarea.  

 

Gândiți-vă cu atenție la terminologie și la modul în care ați putea simplifica limba pe 

care o utilizați pentru cei cu abilități lingvistice reduse. Dacă o persoană menționează 

că nu înțelege un concept sau un cuvânt, încercați să îl explicați într-un mod diferit.  

 

Continuați să discutați cu cursanții dvs. în timpul instruirii pentru a vă asigura de 

înțelegerea lor pe tot parcursul programului. O modalitate bună de a verifica, de 

asemenea, învățarea este de a pune o întrebare despre experiențele sau gândurile 

lor cu privire la subiect, iar dacă ei sunt capabili să ofere propria lor perspectivă, 

acesta este un semn bun.  

 

● Mediu cultural  

 

Dacă lucrați cu medii culturale diferite sau persoane cu experiențe personale diferite 

despre modul în care genurile sunt tratate și reprezentate în societate, atunci s-ar 

putea să descoperiți că mediul lor cultural afectează percepțiile lor privind egalitatea 

de gen. Discuția poate ajuta la descoperirea modului în care opiniile și experiențele 

variază și ajută grupul să promoveze o mai bună înțelegere reciprocă. 
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Este foarte important ca unele reguli de bază-cheie să fie stabilite înainte de 

începerea instruirii. Acestea pot include, dar nu se limitează la: 

 

- A fi pregătiţi pentru orice întrebare și a prețui faptul că suntem provocați și 

împinși 

- A fi deschiși unii cu ceilalți 

- A fi deschiși dacă nu ne simțim confortabil cu nivelul de provocare 

- A își asumă responsabilitatea individuală și a lua măsuri între sesiuni 

- A fi deschiși la idei noi 

- A dezvolta încredere pentru a combina și a oferi idei creative unul altuia 

- A respecta ideile unul altuia, doar pentru că ele diferă nu înseamnă că sunt 

greșite 

- A fi noi înşine, a fi autentici 

 

Este important să fim respectuoşi unii faţă de alţii și să provocăm ideile existente 

într-un mod adecvat.  

 

● Statut de angajare  

 

S-ar putea să antrenați membri ai personalului sau voluntari, iar fiecare dintre ei ar 

putea avea nevoie de o atenție diferită.  Dacă antrenați voluntari, aveți în vedere 

faptul că unii pot fi șomeri și își caută de lucru. 

 

Este posibil ca membrii personalului să fi fost solicitați să participe de către 

conducere și să aibă puțin sau deloc interes pentru subiect.  Pe de altă parte, 

voluntarii și cei care caută de lucru, ar putea avea interesul de a participa, dar puțin 

timp pentru a se implica în planul de învăţământ. În acest caz, gândiți-vă cum puteți 

crea un antrenament care este mai potrivit pentru nevoile lor. Poate identifică 

cunoștințe specifice pe care ar dori să le dobândească, iar acest lucru poate face 

posibilă concentrarea asupra unui subiect.  

 

În ambele cazuri, flexibilitatea este cheia; planul de învăţământ este conceput pentru 

a fi întreprins la fel de repede sau de încet în măsura în care timpul permite, iar 

modulele individuale pot fi reexaminate și revizuite dacă este necesar. 

 

● Experiență 

 

Oameni diferiți au adesea percepții diferite asupra egalității de gen și a părtinirii, 

deseori formate din experiența personală.  S-ar putea să descoperiți că unii oameni 

simt că nu este nevoie de instruire privind egalitatea de gen, deoarece consideră că 
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știu sau înțeleg deja suficient despre subiect.  Discuția ar fi necesară pentru a scoate 

în evidență aceste percepții și experiențe diferite; multe dintre unitățile și studiile de 

caz furnizate pot fi folosite ca și puncte de discuție.  

 

Diferențele în percepțiile și experiențele existente pot fi, de asemenea, o mare 

oportunitate de învățare în grup. Prin discuții și reflecție cu ceilalți, putem învăța din 

experiențele și cunoștințele celuilalt.  

 

● Stiluri de învățare  

 

Indiferent dacă sunteți student care lucrează de la distanță sau educator care 

plănuiește să utilizeze programul pentru un curs față în față, veți vedea că programul 

poate fi adaptat diferitelor stiluri de învățare.  Cursul conține materiale pentru 

învățare interactivă, pentru discuții, pentru reflecție, pentru studiu liniștit, pentru 

teme, împreună cu exemple practice și videoclipuri concepute pentru a ilustra 

aplicarea de zi cu zi a egalității de gen. 

 

Exemplele de bune practici pot fi, de exemplu, transformate în sesiuni de jocuri de 

rol de grup în care elevii sunt încurajați să experimenteze părtinirea de gen, așa cum 

se arată în videoclipuri sau se descrie în studiile de caz. 

 

Discuția în grup poate ajuta la înțelegerea oricărui subiect, mai ales dacă acestui grup 

i se prezintă un scenariu sau o problemă care trebuie rezolvată. 

 

Utilizarea instrumentelor digitale, cum ar fi Mentimeter, Google Forms și Kahoot vă 

poate ajuta, de asemenea, la asigurarea implicării și feedback-ului maxim, care vă 

vor ajuta să evaluați nivelul de înțelegere și conștientizare. Acest lucru va încuraja, de 

asemenea, colaborarea, interacțiunea și va crea un element distractiv și antrenant 

pentru predarea cursului. 

 

● Îmbunătățirea abilităților de formator  

 

Ca și antrenor al cursului de formare FENCE, există abilități esențiale care trebuiesc 

avute în cadrul antrenamentului față în față: 

 

Numele abilității 

 

Example Cum să dezvoltați această abilitate? 

Abilități de comunicare Tipurile de abilități includ: 

- Abilitatea de a 

vorbi cu grupuri 

mai mari de 

Abilitățile de comunicare pot fi construite prin 

practică. Practicând și ca antrenor, veți deveni 

mai încrezători în capacitatea dvs. de a 

introduce idei și de a vorbi cu încredere în 
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oameni 

- Abilitatea de a 

explica idei și 

concepte noi 

fața mulțimilor. 

 

Puteți utiliza modele existente pentru a 

observa și învăța din abilitățile lor eficiente de 

comunicare. Urmăriți videoclipuri online ale 

unor comunicatori eficienți și notați cum 

puteți adopta aceste abilități. 

 

Puteți construi abilitatea dvs. de a comunica 

cu ceilalți și de a introduce ideile dvs. 

observându-vă, de asemenea, pe voi înșivă. 

Înregistrați un videoclip cu dvs. livrând o 

parte din acest material de instruire și 

urmăriți-l înapoi. Ce puteți învăța din acest 

lucru? 

Abilități IT de 

baza 

Tipurile de abilități includ: 

- Abilitatea de a 

comunica cu 

ceilalți utilizând e-

mail (trimiterea de 

memento-uri 

pentru sesiuni, 

instrucțiuni despre 

cum să ajungeți la 

locul de 

desfășurare). 

- Utilizarea de 

programe precum 

Microsoft Word și 

PowerPoint pentru 

a edita materiale 

pentru cursul de 

formare FENCE. 

 

Puteți dezvolta abilități IT de bază învățând de 

la alții, cursuri online sau pur și simplu prin 

YouTube. Există o mulțime de materiale de 

învățare online care vă vor pregăti pentru 

abilitățile IT de bază necesare pentru a furniza 

cursul de formare FENCE. 

 

Abilități 

organizaționale 

 

Tipurile de abilități includ: 

- Abilitatea de a 

organiza sesiuni și 

date. 

- Abilitatea de a 

organiza materiale 

și note pentru 

Pentru a dezvolta abilități organizaționale, 

există mai multe strategii pe care le puteți 

urma. De examplu: 

- Construiți o lista de sarcini. 

Pentru organizarea și 

furnizarea instruirii, notați 

toate sarcinile necesare și până 
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fiecare sesiune. 

- Abilitatea de a ține 

o evidență a 

cursanților care 

participă la sesiuni. 

 

când trebuiesc efectuate. 

- Organizați-vă materialele în 

foldere fizice bine împărțite și 

foldere numite și sortate pe 

desktop. 

- Prioritizați sarcinile înainte de 

o sesiune pentru a vă asigura 

că lucrurile sunt livrate și 

realizate în timp util. 

Adaptabilitate și 

flexibilitate 

 

Tipurile de abilități includ: 

- A fi flexibil în 

timpul sesiunilor 

este important - 

cursanții pot avea 

nevoi specifice în 

ziua respectivă iar 

acest lucru 

necesită 

flexibilitate pentru 

a adapta planul 

sesiunii de 

antrenament. 

- Abilitatea de 

adaptare la 

concepte și idei 

noi. 

 

Pentru a dezvolta adaptabilitatea și 

flexibilitatea, este necesar să fiți pregătiți 

pentru fiecare dintre sesiunile cursului de 

formare. Având o bună înțelegere a cursului 

vă va permite ca și antrenor să aduceți 

diferite idei și să vă potriviți nevoilor în ziua 

sesiunii. 

 

Pentru a vă adapta la idei și concepte noi, 

este important să păstrați o minte deschisă ca 

instructor. A fi deschis la minte înseamnă, de 

asemenea, să puneți întrebări cursanților dvs. 

pentru a vă provoca propriile credințe și 

percepții. 

 

Abilități de 

cercetare 

 

Tipurile de abilități includ: 

- Cursul de formare 

FENCE se bazează 

pe cercetare și 

informații 

actualizate în 

fiecare țară 

parteneră până în 

2021. Ca și 

antrenor, trebuie 

să aveți 

capacitatea de a 

cerceta informații 

noi și de a fi la 

Puteți începe cercetări prin intermediul mai 

multor site-uri online sau cărți publicate. 

 

Programul de instruire oferă exemple de site-

uri web pentru a începe. 

 

 



                                                                                                                                           

16 

 

curent cu 

informațiile 

relevante despre 

egalitatea de gen. 

 

Abilitatea de a-i 

provoca pe 

ceilalți 

 

Tipurile de abilități includ: 

- Provocarea 

percepțiilor și 

ideilor existente în 

jurul egalității de 

gen. 

Pentru a-i provoca pe ceilalți, este important 

să păstrăm respectul pentru ideile celuilalt. O 

modalitate bună de a-i provoca pe ceilalți 

este prin utilizarea de întrebări și întrebări 

deschise. Dacă un cursant are o percepție 

specifică asupra egalității de gen, le puteți 

cere să reflecteze asupra întrebărilor de ce, 

unde și cum. 

 

 

Pentru livrarea online a instruirii FENCE, vor fi necesare câteva abilități suplimentare: 

 

Numele abilității Exemple Cum să dezvoltați această 

abilitate? 

Abilități IT mai 

avansate 

 

Tipurile de abilități includ: 

- Abilitatea de a 

utiliza software-ul 

pentru conferințe 

online 

Aceleași principii se aplică pentru 

dezvoltarea abilităților IT mai 

avansate, așa cum s-a menționat 

mai sus, în abilitățile IT de bază. 

 

Când vine vorba de dezvoltarea 

abilităților despre cum să utilizați 

software-ul pentru conferințe 

online, există resurse utile online 

disponibile pe site-ul web al 

programului. De exemplu, dacă 

doriți să utilizați Zoom, vizitați 

tutorialele lor pentru a afla mai 

multe. 

 

Cunoștințe 

despre modul de 

implicare a 

cursanților 

online 

 

Tipurile de abilități includ: 

Abilitatea de a 

utiliza instrumente 

suplimentare care 

pot crea implicare. 

Un exemplu de instrument care 

poate fi folosit pentru a crește 

implicarea online este 

Mentimeter. Acest instrument 

permite feedback-ul de la cursanți. 

Este un instrument bun pentru a 
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cere opinii despre subiecte și 

pentru a oferi o reflecție într-un 

mod anonim. Pentru a învăța cum 

să utilizați Mentimeter, faceţi clic 

aici. 

 

De asemenea, puteți utiliza 

instrumente suplimentare 

prezente în software-ul pentru 

conferințe online, cum ar fi Zoom. 

Acesta include utilizarea camerelor 

sau a funcției de tablă albă. Vizitați 

tutoriale despre Zoom pentru a 

afla mai multe. 

 

 
 

 

Sprijinirea cursanților ca și formator          

 

Ca și formator, rolul dvs. este să vă asigurați că fiecare participant este implicat. 

Puteți face acest lucru și prin întrebari și prin partajarea informatiilor. Cereți 

participanților propriile contribuții și experiențe pentru a-i ajuta să reflecteze asupra 

problemelor legate de egalitatea de gen. Acest lucru va ajuta la crearea unei 

atmosfere mai încrezătoare și mai confortabile. În plus, prin propria dvs. experiență 

deschideți discuții și permiteți cursanților să înțeleagă mai profund conceptul și 

ideea. Folosirea de exemple, povești, studii de caz și narațiuni poate fi un alt 

instrument puternic pentru a activa această înțelegere.  

 

 

 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-tutorials
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Sfaturi practice pentru formatori  

 

1/ Înainte de fiecare sesiune, identificați orice nevoi sau cerințe de accesibilitate are 

fiecare cursant. 

 

2/ Pregătiți-vă PowerPoint-urile, fișele, echipamentul înainte de sesiune. Dacă 

partajați videoclipuri YouTube în sesiune, o bună practică ar fi să le deschideți înainte 

pentru a sări peste orice reclamă. Aceasta economisește timp în timpul sesiunii. 

 

3/ Trimiteți materialele și orice fișe de documentare cursanților de înainte. Acest 

lucru este deosebit de important pentru cursanții care doresc să le traducă sau 

pentru cei cu dificultăți de învățare. Acest lucru ajută și cursanții să își evalueze 

așteptările cu privire la sesiune/sesiuni. 

 

4/  Stabiliți regulile de bază înainte de sesiune (sau în timpul primei sesiuni). Aceste 

reguli de bază sunt prezentate mai sus în acest Ghid.  

 

5/ La începutul fiecărei sesiuni față în față sau online, începeți întotdeauna cu un 

exercițiu de spargere a gheții. Acest lucru va permite fiecărui cursant să se simtă 

confortabil înainte de sesiuni și ajută la stabilirea de relații între participanți și dvs.  

 

6/ La sfârșitul sesiunii oferiți un certificat de finalizare. Acest lucru poate fi obținut 

făcând clic aici.  

 

7/ Încurajați cursanții să acceseze platforma online FENCE și să completeze testul 

final.  

 

8/ Creați un grup de social media pe platforme precum Whatsapp sau LinkedIn 

(asigurați-vă că exista consimțământul din partea cursanților pentru a-și împărtăși 

informațiile) pentru a încuraja legătura continuă între participanți.  

 

b. Instruire față în față: 

 

Luați în considerare utilizarea activităților de spargere de gheață la început pentru a 

ajuta grupul să se cunoască și pentru a facilita discuțiile în diferite puncte ale 

cursului, pentru a explora diferite teme și idei. Chestionarele pre- și post- curs pot 

evalua cunoștințele și înțelegerea cursanților a subiectului.  Pe lângă faptul că îi 

ajutați pe cursanți cu activitățile, îi puteți îndruma în activități reflexive și puteți oferi 

exemple suplimentare din experiența dvs. personală.  
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În calitate de facilitator, există mai mulți pași pe care îi puteți face pentru a asigura 

livrarea cu succes a instruirii față în față.  

- Asigurați-vă că participanții știu unde să meargă pentru a participa la sesiune 

și oferiți instrucțiuni clare. 

- Întâmpinați participanții cu căldură și construiți un raport cu ei pe măsură ce 

se alătură sesiunii. 

- Oferiți pauze. Poate fi destul de obositor pentru cursanți să se implice cu 

materiale și pauzele frecvente sunt apreciate. Dacă sesiunea este foarte 

lungă, oferiți o pauză mai lungă. 

- Verificați-vă cursanții pe parcursul întregii sesiuni.  

- Solicitați permisiunea cursanților pentru a face fotografii dacă intenționați să 

le folosiți în scopuri promoționale.  

- Asigurați-vă că toți cursanții înțeleg și respectă regulile de bază. Dacă există 

dezacorduri cu privire la opinii, tratați-le cu atenție și difuzați orice situație. 

Oferiți-vă să rămâneți cu participanții după sesiune dacă trebuie rezolvată 

orice neînțelegere.  

 

Sesiunile oferă o oportunitate de învățare de la egal la egal. Învățarea de la egal la 

egal este atunci când un elev poate învăța de la alții. În cadrul sesiunilor, fiecare 

cursant va putea discuta despre experiențele celuilalt. Acesta este un mod cu 

adevărat benefic de a maximiza învățarea. Ca indivizi, de multe ori ne restrângem să 

învățăm doar din propriile experiențe și greșeli, dar atunci când ni se oferă un grup 

de indivizi de la care putem învăța, putem înțelege cum să depășim o provocare sau 

o situație în viitor fără a o experimenta anterior.  

 

Studiu de caz: Angel 

 

Angel lucrează la o organizație unde a fost discriminată din cauza sexului ei. Nu era sigură 

cum să facă față situației de la locul ei de muncă și a decis să ignore problema până când a 

fost copleșită. S-a simțit foarte neîncrezătoare și și-a pierdut motivația. După 6 luni de luptă 

cu afecțiunile emoționale la locul de muncă, s-a afiliat la un sindicat unde au putut să o 

sfătuiască cu privire la următorii pași. Dacă Angel s-ar alătura unei sesiuni de instruire față în 

față organizată de un facilitator folosind materialele și instrumentele FENCE, și-ar putea 

împărtăși povestea într-un cadru de grup, precum și pașii pe care i-a urmat pentru a 

combate discriminarea de gen. Dacă există alții în grup care ar putea beneficia și ei de 

povestea ei, ar putea deveni echipați pentru a depăși situația în propriul cadru, dezvoltându-

și cunoștințele și pașii următori. Informații suplimentare despre cum să depășești 

discriminarea de gen ca angajat sau manager pot fi găsite în platforma de e-learning în 

Modulul 7, Unitatea 2. Acest conținut poate fi utilizat pentru cursanți precum Angel în 

încercarea lor să abordeze discriminarea de gen la locul de muncă.  
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c. Instruire online: 

 

Cursul FENCE poate fi livrat complet virtual prin intermediul unui software de 

videoconferință, cum ar fi Zoom. Acest software permite partajarea ecranului, funcții 

de chat, în așa fel încât cursanții să vadă videoclipul facilitatorului, precum și 

videoclipul altor cursanți. Zoom oferă, de asemenea, funcții cum ar fi sălile de lucru, 

care se oferă și pe alte software-uri, cum ar fi Google Meet.  

 

Capacitatea de a oferi instruirea FENCE online permite participarea cursanților din 

întreaga țară și nu numai. Acest lucru este foarte benefic și pentru cursanți, mai ales 

dacă provin din medii și țări diferite.  

 

Sesiunea online oferă, de asemenea, o oportunitate pentru activități de spărgător de 

gheață. Întrucât mediul de învățare online poate fi puțin instigator pentru cursanți, 

spărgătoarea de gheață reprezintă o modalitate importantă de a încuraja un spațiu 

pozitiv și deschis. 

 

Învățarea de la egal la egal este foarte importantă în livrarea online, la fel ca și 

livrarea față în față, participanții pot învăța unii de la alții în timpul sesiunilor prin 

discuții despre subiecte cheie privind egalitatea de gen și abordarea prejudecăților și 

stereotipurilor de gen.  

 

La sfârșitul sesiunii de formare, este important să discutați cu cursanții pentru a vă 

asigura că se simt bine. În timpul sesiunilor online, poate fi greu să citiți limbajul 

corpului. Dacă este necesar, este benefic să rămâneți în urmă, după încheierea 

sesiunii, pentru a vă asigura de bunăstarea tuturor cursanților. 

 

Pentru a menține sesiunile active și implicate, există câteva lucruri de reținut: 

- Lăsați timp pentru discuții în așa fel încât cursanții să se cunoască între ei. 

- Cereți cursanților să salute și să se prezinte în chat la începutul sesiunii.  

- Folosiți funcția de chat. Cereți cursanților să adauge ideile și gândurile lor pe 

chat în mod continuu pentru a-i menține implicați.  

- Folosiți multimedia, includeți videoclipuri și imagini în conținut pentru a 

crește implicarea. 

- Sălile de lucru și alte instrumente pot fi utile în crearea unei relații între 

cursanți și în creșterea discuțiilor.  

- Cereți cursanților să se implice cu o „învățare extinsă” între sesiuni. Oferiți 

resurse educaționale deschise relevante cursanților pentru a dori lecturi 

suplimentare. 
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               Studiu de caz: Paul 

 

Paul este trainer pentru un ONG internațional, care are personal în întreaga lume. El a 

întâlnit multe opinii diferite ale personalului cu privire la rolurile femeilor, în special în țările 

în care femeile își asumă rareori funcții de autoritate.  

 

Problema a ajuns acum la capăt cu numirea de către o ONG a unei femei într-un post 

superior și provocările repetate ale personalului care refuză să-i accepte autoritatea.  

Convocarea sesiunilor de instruire față în față este imposibilă, așa că Paul a folosit elemente 

din programul de învăţământ FENCE, pentru a organiza un curs online pentru managerii 

intermediari ai ONG-urilor. Având în vedere că participanții nu se cunoșteau dinainte, a 

folosit o varietate de capacități de spargere a gheții, camere pentru discuţii și funcția de chat 

pe scară largă pentru a maximiza implicarea.    

 

În plus, Paul a organizat sesiuni de instruire special destinate femeilor cu funcții de 

conducere din organizație pentru a le ajuta să provoace și să abordeze prejudecățile atunci 

când se întâlnesc cu ele.  Utilizarea forumurilor de discuții online atât în timpul, cât și după 

instruire a fost valoros pentru a oferi sprijin reciproc. 

  

9. Utilizarea planului de învăţământ FENCE ca și elev individual 

În calitate de cursant individual, aveți flexibilitatea de a lucra în propriul ritm și în modul 

care se potrivește cel mai bine circumstanțelor dvs. FENCE este foarte flexibil și adaptabil în 

utilizare, dar este o idee bună să începeți prin a examina modulul de prezentare generală 

pentru a identifica mai întâi părțile care sunt relevante pentru dvs. și organizația dvs.; astfel 

puteți lucra prin modulele specifice care se potrivesc nevoilor dvs. 

 

Înainte de a începe, notați-vă sentimentele și gândurile despre părtinirea de gen și citiți 

aceste note după finalizarea cursului – cum s-au schimbat ideile dvs.? Păstrați un „jurnal de 

învățare” pentru a urmări ideile, înțelegerea temelor cheie, atitudinile și abilitățile pe care le 

învățați. Veți găsi activitățile de la sfârșitul fiecărui modul utile pentru a evalua progresul 

dvs. 

 

În cele din urmă, la sfârșitul cursului, gândiți-vă cum vă puteți confrunta diferit cu experiențele 

legate de genul dvs. sau al altora la locul de muncă, ca urmare a învățării dvs. 

 

Mai jos, puteți găsi informații despre Planul de Învățământ FENCE și platforma online de învățare și 

despre cum să vă ghidați propria învățare. 
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Studiu de caz: Miranda 

 

O organizație voluntară de îngrijire a persoanelor în vârstă a constatat că sexul îngrijitorilor a devenit 

o problemă, deoarece mai mulți bărbați deveniseră voluntari, dar refuzau să își asume unele dintre 

sarcinile necesare pe care le considerau potrivite doar pentru femei.  

 

Miranda, managerul de resurse umane, a întreprins o selecție de module online FENCE.  Ea a găsit 

conținutul stimulant și a ajutat-o să-și formeze idei despre cum să conteste opiniile învechite. 

Videoclipurile au fost deosebit de utile, iar apoi le-a folosit în propria sa pregătire internă cu 

voluntarii carității.  Arătând videoclipurile și găzduind o discuție despre problema genului și a 

stereotipurilor, a simțit că voluntarii sunt mai bine informați și au înțeles că genul nu ar trebui să 

afecteze modul în care și-au îndeplinit rolurile. 

 

Miranda intenționează să finalizeze întregul curs FENCE și l-a recomandat managerilor de resurse 

umane din alte organizații voluntare. 

 

10. Planul de învăţământ FENCE  

 

a. Rezumatul planului de învăţământ 

 

Planul de învăţământ este împărțit în șapte module de sine stătătoare, care sunt: 

i. O prezentare generală 

ii. Introducere în gen și egalitate 

iii. Identificând discriminarea la locul de muncă  

iv. Construind o cultură organizațională pozitivă  

v. Luați poziție pentru egalitate  

vi. Stereotipuri și părtinire de gen 

vii. Acționați - Faceți o schimbare! 
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Modulele pot fi prelucrate în orice ordine, în orice moment pentru a se potrivi dvs. și 

elevilor dvs.  Fiecare modul este împărțit în unități de dimensiuni mici, sunt ușor de 

gestionat, care ar trebui să fie completate în ordine. 

 

Fiecare modul conține o serie de cadre (slide-uri), videoclipuri, studii de caz și linkuri către 

articole externe. Fiecare unitate a modulului conține, de asemenea, activități reflexive care 

se pot desfășura. Acestea au fost pregătite atât pentru reflecție independentă, cât și pentru 

reflecție în grupuri. Modulele variază în lungime, dar sunt concepute pentru a fi flexibile în 

utilizare, deoarece timpul necesar studierii fiecăruia poate fi ajustat în funcție de 

circumstanțele personale; dacă nu aveți suficient timp, concentrați-vă doar pe domeniile de 

interes.   

 

La sfârșitul cursului, există o secțiune care conține o varietate de activități concepute pentru 

a testa cursantul asupra conținutului modulelor.  Activitățile includ scenarii și exerciții de 

reflecție pentru a contribui la consolidarea cunoștințelor și a înțelegerii subiectului.  Vedeți 

capitolul 12 pentru mai multe informații. 

 

Dacă doriți să studiați întregul plan de învăţământ, acordați aproximativ două-trei ore de 

studiu.  

 

 
 

b. Modulele în detaliu și cum să le folosiți  

 

o Modulul 1 - O prezentare generală  

 

Modulul de prezentare generală este conceput pentru a oferi un conținut al modulelor, 

pentru a explica ce subiecte vor fi acoperite și pentru a introduce subiectul.   
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o Modulul 2 - Introducere în gen și egalitate  

Acest modul este conceput pentru a introduce conceptul de egalitate de gen, scopurile și 

istoria acestuia.  

Descrie problemele actuale și importante privind egalitatea de gen și inițiativele care sunt 

luate pentru a combate inegalitatea de gen în Europa.   Modulul își propune să 

conștientizeze participanții cu privire la egalitatea de gen în diferite domenii, iar după 

finalizarea modulului, participanții vor fi mai capabili să conteste părtinirea de gen. 

Conține trei unități: 

1. Egalitate de gen 

2. Egalitate de gen – probleme curente 

3. Egalitate de gen – pașii următori 
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Unitatea 1 Egalitate de gen 

 

Subiectul 1 explică termenii gen și sex și modul în care acești termeni diferă între ei 

Subiectul 2 introduce termenul egalitate de gen și modul în care acesta este unul dintre 

principiile de bază ale Uniunii Europene 

Subiectul 3 clarifică modul în care femeile nu sunt la fel de proeminente în istorie ca bărbații 

și ceea ce a fost făcut până acum de femei pentru a lupta pentru drepturile lor 

Subiectul 4 introduce feminismul, când și cum a început pentru prima dată și cele trei valuri 

ale feminismului 

Subiectul 5 explică de ce este important să se realizeze egalitatea de gen, fiind unul dintre 

cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă stabilite de Națiunile Unite în 2015 
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Unitatea 2 Egalitate de gen- probleme curente  

 

Subiectul 1 se concentrează pe progresele înregistrate până acum în multe țări europene și 

pe ceea ce trebuie făcut pentru a realiza egalitatea de gen. 

Subiectul 2 examinează ocuparea forței de muncă și se concentrează pe echilibrul dintre 

viața profesională și viața personală, diferența de remunerare între femei și bărbați și modul 

în care femeile pot fi încurajate să participe mai mult pe piața muncii. 

Subiectul 3 se referă la Strategia Privind Egalitatea de Gen 2020-2025 și despre ceea ce 

planifică Comisia pentru viitorul previzibil în domeniile activității de îngrijire, decalajului de 

remunerare între sexe, educație și ocuparea forței de muncă, cariere, luarea deciziilor și 

violența de gen 

 

Unitatea 3 

Subiectul 1 se concentrează pe egalitatea de gen și modul în care aceasta poate fi atinsă și 

privește modul în care societatea poate elimina violența de gen 

Subiectul 2 vorbeşte despre bugetarea de gen; ce este, ce promovează și cum poate ajuta la 

realizarea egalității de gen. 

Subiectul 3 explică ce este abordarea integrată a egalității de gen, cum poate fi folosită 

pentru a aborda inegalitățile de gen și pentru a le elimina. 

 

Fiecare unitate este urmată de un seminar care conține diferite tipuri de întrebări pentru a 

testa cunoștințele elevului despre egalitatea de gen.  

 

Modulul 3 - Identificând discriminarea la locul de muncă  

 

Modulul 3 oferă informații de bază despre politicile și drepturile de egalitate la locul de 

muncă. De asemenea, oferă o oportunitate pentru reflecție asupra situațiilor de inegalitate 

de „intensitate scăzută” în viața noastră de zi cu zi. 

Conține trei unități: 

● Politici 

● Discriminare la locul de muncă  

● Strategii pentru schimbare 

 

Unitatea 1: Politici 

Principiul egalității și nediscriminării lucrătorilor este un drept fundamental recunoscut la 

nivel internațional.  În această secțiune, puteți verifica principalele orientări politice și puteți 

afla despre diferite subiecte (diferența de remunerare între femei și bărbați, diferența de 

angajare între femei și bărbați, reconcilierea și îngrijirea copiilor, îngrijire și responsabilități 

familiale neplătite, hărțuirea sexuală la locul de muncă etc.) 
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Subiectul 1: Cadru general  

 

Subiectul 2: Principalele subiecte în identificarea discriminării la locul de muncă  

Unitatea 2: Discriminare la locul de muncă  

 

În mod general, discriminarea de gen la locul de muncă înseamnă că un angajat sau un 

solicitant de loc de muncă este tratat diferit din cauza sexului și/sau genului său. Această 

unitate ajută la detectarea discriminării directe și indirecte și descrie drepturile lucrătorilor 

și îndatoririle unei organizații. 

 

Subiectul 1: Definiții și exemple  

 

Subiectul 2:  Care sunt drepturile mele?  

 

Subiectul 3: Provocarea stereotipurilor de gen la locul de muncă 

 

Unitatea 3: Strategii pentru schimbare 

Cum putem aborda în mod eficient egalitatea de gen la locul de muncă? Strategiile „acțiuni 

pozitive” și „integrarea genului” sunt abordări complementare pentru implementarea 

egalității de gen. Unitatea sugerează câteva strategii pentru schimbare în două domenii 

importante: 

● Parentalitatea și îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și viața 

profesională 

● Prevenirea hărțuirii sexuale 

 

Subiectul 1: Acțiuni pozitive și abordarea integrată a egalității de gen  

 

Subiectul 2: Strategii pentru părinți și îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională 

și viața profesională 

 

Subiectul 3: Strategii pentru prevenirea hărțuirii sexuale 

Modulele includ referințe și o bibliografie, plus diverse activități și studii de caz pentru a 

ajuta cursantul să reflecteze asupra provocărilor cu care s-ar putea confrunta la locul de 

muncă.   

 

Pentru cursant: 

 

Unitatea 1 oferă cadrul conceptual. Unitatea recomandă elevului să exploreze resurse 

externe pentru ultimele știri despre acest subiect. 
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Unitatea 2 și 3 oferă studii de caz și întrebări deschise concepute pentru a declanșa reflecții 

asupra situațiilor din viața reală. Mai mult, cursantul este încurajat să elaboreze și să-și 

planifice propria schemă de politică la locul de muncă. Discriminarea este adesea dificil de 

detectat și este legată de credințe, norme sociale sau fapte subtile, precum și de acțiuni, 

care uneori maschează inegalitatea de gen la locul de muncă.  

 

o Modulul 4 - Construind o cultură organizațională pozitivă   
 

Modulul 4 este conceput pentru a introduce ideea promovării unei culturi pozitive în cadrul 

organizațiilor pentru a se asigura că acestea sunt bine echipate pentru a preveni și a aborda 

problemele legate de gen.   

 

Conține două unități: 

 

1. Cultură organizațională și psihologie positive  

 

2. Cum să le puneţi în practică 

 

 

  

Modulul 4: Construind o cultură organizațională pozitivă  

Unit

atea 

1 

Cultură organizațională și psihologie positive  

Instrumentele de psihologie pozitivă îi ajută pe oameni să prospere prin 

stimularea stimei de sine, relații îmbunătățite și o perspectivă mai bună asupra 

vieții. Toate acestea contribuie la crearea unui mediu în care egalitatea de gen 

poate prospera. 

Subi

ectul 

1 

De ce este importantă o cultură organizațională pozitivă? 

Subi

ectul 

2 

Pericolele inegalității și ale unei culturi organizaționale slabe 

Subi

ectul 

3 

Cum poate ajuta psihologia pozitivă 
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Subi

ectul 

4 

Stimă de sine 

Subi

ectul 

5 

Comunicare 

 

  

Modulul 4: Construind o cultură organizațională pozitivă  

Unit

atea 

2 

Cum să le puneţi în practică 

Nu sunteți siguri cum să procedați în promovarea egalității de gen și crearea unei 

culturi pozitive? Cultura unei organizații formează baza comportamentului la 

toate nivelurile și este mai importantă pentru schimbarea atitudinilor la locul de 

muncă decât ar putea crede mulți oameni. 

Subi

ectu

l 1 

Creați Condițiile Pentru Succes 

Subi

ectu

l 2 

Conducere (Leadership) 

Subi

ectu

l 3 

Coaching și mentorat 

Subi

ectu

l 4 

Construirea de alianțe 

Subi

ectu

l 5 

Persuasiune 
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Unitatea 1 Cultură organizațională pozitivă și psihologie 

 

Subiectul 1 se axează pe motivul pentru care este importantă o cultură pozitivă.  Capitolul 

sugerează că există șapte avantaje, dar o discuție de grup ar putea fi de acord să includă și 

altele. 

 

Subiectul 2 consideră pericolele inegalității și ale unei culturi sărace și modul în care 

acționăm atunci când ne simțim neputincioși.  Grupul ar putea fi încurajat să discute despre 

modul în care acest lucru a avut un impact asupra lor. 

 

Subiectul 3 examinează modul în care psihologia pozitivă poate ajuta.  Există o sugestie de 

sugestie pentru lectură lectură care poate fi dată ca și temă pentru acasă, împreună cu un 

videoclip Ted Talk de 23 de minute ‘Noua epocă a psihologiei pozitive’, pentru a viziona fie 

într-o situație de grup, fie ca și temă pentru discuții ulterioare. 

 

Subiectul 4 este despre stima de sine și despre cum să o îmbunătățim.  Un scurt videoclip, 

‘Cum să construiești stima de sine’, (7 minute), oferă câteva idei practice. 

 

Subiectul 5 examinează comunicarea, folosind un videoclip numit „Strategii pentru un 

limbaj incluziv” (17 minute) care examinează limbajul atunci când este utilizat în contextul 

de gen. Discuțiile de grup pot include exemple de cuvinte și limbaj legate de gen care pot 

crea probleme, precum și subiecte precum limbajul corpului și de ce este important. 

 

Unitatea 2 Puneți-le în practică 

 

Subiectul 1 este conceput pentru reflecția de grup, deoarece pune întrebări pentru a afla 

dacă o organizație are egalitate de gen.  Acest lucru este ideal pentru a fi utilizat cu un grup 

dintr-o organizație care este pregătit pentru auto-reflecție.  Discuția poate duce la cele 

patru domenii cheie în care poate fi încurajată o cultură pozitivă, dintre care unul este 

explorat în detaliu în subiectul 2. 

 

Subiectul 2 folosește un videoclip despre leadership, ‘Bad leader vs good leader’ (sub 2 

minute), care oferă câteva exemple asupra cărora merită să reflectăm. Grupul poate fi 

încurajat să observe diferențele și să se gândească la ceilalți. 

 

Subiectul 3 investighează diferențele dintre coaching și mentorat și valoarea relativă a 

acestora. Subiectul folosește un ‘Bad leader vs good leader’, un scurt videoclip (sub 3 

minute) cu exemple bune și rele de conversații de coaching, care poate fi folosit pentru a 

începe o discuție despre idei practice pentru un coaching „bun”. O serie de sfaturi despre 

dezvoltarea unui program de mentorat pot fi, de asemenea, folosite pentru a stimula idei 

suplimentare. 
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Subiectul 4 explorează alianțele și cum să le construim și să le întreținem. Un educator care 

lucrează cu un grup din cadrul unei organizații poate folosi acest material pentru a stimula o 

discuție utilă și practică. 

 

Subiectul 5 investighează arta și știința din spatele convingerii, inclusiv subiectul „nudging-

ului”.  Se sugerează patru videoclipuri; primele două despre cum să convingeți oamenii de 

punctul dvs. de vedere folosind cele 6 principii ale persuasiunii și „trucuri” psihologice.  

Următoarele două analizează exemple de „impuls” a unui concept relativ nou în a ajuta 

oamenii să se comporte și să acționeze așa cum ați dori dvs. 

 

Videoclipurile sunt:  

Știința persuasiunii (12 minute) 

15 trucuri de Psihologie pentru a convinge pe oricine (11 minute) 

O scurtă istorie a impulsului (6 minute) 

Impuls: animația (3 minute) 

 

O secțiune despre „reflecții” oferă șase exemple suplimentare de întrebări și scenarii diferite 

pe care grupurile le pot lua în considerare împreună. 

 

În cele din urmă, există o secțiune cu șapte întrebări concepute pentru a testa cunoștințele 

grupului dvs. despre ceea ce au învățat despre psihologia pozitivă. 

 

o Modulul 5 - Luați poziție pentru egalitate 

 

Modulul 5 își propune să evidențieze importanța bunelor practici contemporane și a 

diverselor inițiative privind egalitatea de gen.  Analizează diferite grupuri sociale supuse în 

mod obișnuit discriminării de gen, în primul rând la locul de muncă.  

Vă rugăm să verificați informațiile de mai jos înainte de a continua cu predarea modulului. 

Acest modul este format din 4 unități principale:  

 

                                                            Modulul 5 “Luați poziție pentru egalitate!” 

Unitatea 1 Bune practici: exemple de inițiative și campanii  

Această unitate prezintă câteva inițiative și campanii dezvoltate 

recent pentru egalitatea de gen. Participanții vor obține o înțelegere 

mai profundă a acțiunilor care au loc, atât la nivel național, cât și la 

nivel european, pentru a crește participarea femeilor în toate 

domeniile vieții. 
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Subiectul 1 Exemple de inițiative 

Subiectul 2 Exemple de campanii 

Unitatea 2 Promovarea egalității de șanse în fiecare țară  

Această unitate include 12 bune practici de egalitate de gen din șase 

țări europene și un scurt ghid metodologic pas cu pas pentru ca 

organizațiile să adopte o strategie de egalitate.  

Subiectul 1  Bune practici în fiecare țară-partener 

Subiectul 2  Strategie pentru egalitate- scurt ghid metodologic  

Unitatea 3 Diferite grupuri sociale care pretind egalitatea  

Unele grupuri sociale se confruntă cu mai multă discriminare de gen 

decât altele. Unitatea se concentrează pe aceste grupuri și oferă trei 

studii de caz care prezintă femei aspirante care urcă pe scara carierei 

și luptă pentru șanse egale.  

Subiectul 1 Grupuri/ comunități sociale: categorizare 

 

Subiectul 2 Studii de caz 

Unitatea 4 Atracția ‘echitabilă’ a angajaților în mediul de lucru  

Această unitate sugerează modalități de a se asigura că procesele de 

recrutare și selecție sunt echitabile. Cele șase propuneri sunt însoțite 

de sfaturi suplimentare. 

Subiectul 1 Şase (6) propuneri coerente către o strategie echitabilă de 

atragere a Resurselor Umane  

 

O scurtă descriere a fiecărei unități și subiect este prezentată mai jos:  

 

Unitatea 1. Bune practici: exemple de inițiative și campanii  

 

La începutul Modulului, un videoclip despre stereotipurile de gen la locul de muncă (1:54 

minute) le permite elevilor să reflecteze asupra problemei egalității de gen și contribuie la 
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un schimb de idei.  Brainstorming-ul este recomandat ca și strategie de predare, deoarece îi 

ajută pe elevi să genereze idei și să-și extindă cunoștințele, bazându-se pe contribuțiile 

celuilalt. Educatorul ar trebui să pună întrebări specifice și să încurajeze elevii să dea posibile 

răspunsuri fără critică sau judecată.  

 

Subiectul 1 descrie două inițiative legate de gen, Genderaction și Comisia pentru Egalitatea 

de gen a Universității Aristotel din Salonic. Ambele inițiative vizează asigurarea egalității în 

procesele educaționale, de cercetare și administrare prin activitate la nivel european și 

national. 

 

Subiectul 2 oferă exemple de două campanii legate de gen. Campania “Cobor” participarea 

femeilor în politică, iar “Fiecare pentru egal”, dezvoltată în cadrul Zilei Internaționale a 

Femeii 2020, promovează egalitatea de gen în toate domeniile vieții, inclusiv în politică.  

 

Unitatea 2. Promovarea egalității de șanse în fiecare țară  

 

Subiectul 1 include douăsprezece exemple de bune practici în atingerea egalității de gen 

care au fost prezentate în Documentul de Revizuire FENCE cu contribuții din partea Greciei, 

Regatului Unit, Portugaliei, Spaniei, Ciprului și României. Citiți mai multe aici:  Raportul de 

Revizuire FENCE  

 

Subiectul 2 oferă organizațiilor un ghid metodologic în șase pași pentru adoptarea unei 

Strategii pentru egalitate, care se bazează pe două principii: diversitatea în recrutare și 

evaluare. Este evidențiat rolul cheie al unui Departament de Resurse Umane. 

 

Unitatea 3. Diferite grupuri sociale care pretind egalitatea  

 

Subiectul 1 include definiții ale diferitelor grupuri sociale/comunități care se confruntă cu 

discriminarea în mod regulat (de exemplu, familii monoparentale, femei în vârstă, femei cu 

origini de imigranţi sau refugiaţi, comunitatea LGBTQI). 

Subiectul 2 constă în trei studii de caz despre femei care inspiră din medii culturale diferite, 

care au căutat și au atins egalitatea de gen. 

La finalizarea acestei unități, educatorilor li se recomandă să folosească jocul de roluri ca și 

tehnică de predare activă și colaborativă. Acest lucru le va permite elevilor să 

experimenteze cum se simte când vad o problemă sau un caz din perspective diferite. 

 

De exemplu, un cursant își asumă rolul unui angajator, iar celălalt rolul unei femei în vârstă 

sau imigrantă care dorește să aplice pentru un loc de muncă. Educatorul încurajează 

participarea și intervine cu indicații, descrieri, comentarii, retrăgându-se doar atunci când 

cursanții sunt capabili să continue singuri. 

 

https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
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Unitatea 4. ‘Atracția ‘echitabilă’ a angajaților în mediul de lucru  

 

Subiectul 1 oferă șase propuneri coerente pentru o strategie echitabilă de recrutare a 

resurselor umane, cu sfaturi suplimentare. De asemenea, evidențiază importanța creării de 

fișe a postului „SMART” și a eliminării diferențelor de remunerare între femei și bărbați. 

 

Educatorilor li se recomandă să pună cursanții în grupuri mici pentru muncă în echipă. 

Cursanții pot lucra împreună, scriind descrieri de post „inteligente” pentru colegii lor, pe 

baza caracteristicilor și abilităților lor. Descrierile sunt apoi discutate în cadrul unui grup mai 

larg, unde cursanții vor înțelege importanța și beneficiile diversității. 

 

Activități 

 

La sfârșitul Modulului, diferite activități de evaluare pot fi utilizate pentru a testa 

cunoștințele unui cursant cu privire la egalitatea de gen și la bunele practici care există în 

Europa. 

o Modulul 6 - Stereotipuri și părtinire de gen 

 

Modulul 6 este conceput pentru a introduce conceptul unui stereotip, analizând ce este 

acesta și examinând stereotipurile legate de gen, prejudecățile legate de gen și 

microagresiunile ca dovadă a stereotipurilor inconștiente.  

 

Conține trei unități: 

 

1. Stereotipuri legate de gen 

2. Prejudecăți legate de gen 

3. Microagresiuni 

 

  

Modulul 6: Stereotipuri și Părtinire de Gen 

Unit

atea 

1 

Stereotipuri legate de gen 

Subie

ctul 1 

Ce este un stereotip: semnificație, funcție și caracteristici 

 

Subie

ctul 2 

Stereotipuri de gen 
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Subie

ctul 3 

Concentrare asupra stereotipurilor de gen în media 

Subie

ctul 4 

Resurse: sugestii de videoclipuri, cărți etc. 

 

Semi

narul 

1 

Stereotipuri de gen 

 

  

Modulul 6: Stereotipuri și Părtinire de Gen 

Unit

atea 

2 

Prejudecăți legate de gen 

Subie

ctul 1 

Ce este o prejudecată: semnificație, funcție și tipologii 

Subie

ctul 2 

Prejudecăți inconștiente 

Subie

ctul 3 

Prejudecăți de gen 

Subie

ctul 4 

Resurse: sugestii de videoclipuri, cărți etc. 

 

Semi

narul 

2  

Prejudecăți 
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Modulul 6: Stereotipuri și Părtinire de Gen 

Unit

atea 

2 

Microagresiuni 

Subie

ctul 1 

Microagresiuni ca și dovadă a stereotipurilor inconștiente 

Subie

ctul 2 

Microagresiuni rasiale 

Subie

ctul 3 

Microagresiuni de gen 

Subie

ctul 4 

Resurse: sugestii de videoclipuri, cărți etc. 

 

Semi

narul 

3 

Microagresiuni 

 

Unitatea 1 Stereotipuri legate de gen  

 

Subiectul 1 oferă o introducere - semnificația, funcția și caracteristicile - privind conceptul 

de stereotipuri. Acesta recomandă trei videoclipuri pentru vizionare de către participanți. 

 

Subiectul 2 oferă o introducere - semnificația, funcția și caracteristicile - privind conceptul 

stereotipurilor de gen. Include sugestii din două surse pentru citire suplimentară și un 

videoclip. 

 

Subiectul 3 analizează stereotipurile de gen în lumea media și a comunicării. Se recomandă 

participanților să vizioneze un videoclip pentru mai multe informații. 

 

Subiectul 4 oferă alte resurse (videoclipuri, cărți, site-uri web). 

 

Seminarul 1 constă din trei întrebări deschise la care se poate răspunde fie în cadrul unui 

grup, fie individual. 
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Unitatea 2 Prejudecăți legate de gen 

 

Subiectul 1 oferă o introducere - semnificație, funcție și caracteristici - privind conceptul 

prejudecăților. Se recomandă două videoclipuri pe acest subiect. 

 

Subiectul 2 abordează prejudecățile inconștiente: ce sunt, cum să le recunoaștem, de unde 

provin. Include recomandări din două surse pentru citire ulterioară și două videoclipuri. 

Include, de asemenea, Testul Asociaţiilor Implicite pentru a examina nivelul de părtinire 

legat de gen, sexualitate, etnie, religie, tip de corp și multe altele. 

 

Subiectul 3 introduce prejudecățile de gen, ce sunt, cum acționează și ce consecințe au atât 

la nivel psihologic, cât și social.  

 

Subiectul 4 oferă alte resurse (videoclipuri, cărți, site-uri web). 

 

Seminarul 2 constă din 1 întrebare deschisă și 1 întrebare cu răspunsuri multiple la care se 

răspunde fie în grup, fie individual. 

 

 

Unitatea 3 Microagresiuni 

 

Subiectul 1 este conceput pentru a introduce subiectul microagresiunilor: ce sunt acestea, 

când a fost inventat prima dată termenul și de către cine, plus diferitele tipuri de 

microagresiuni (microasalt, microinsultă, microinvalidare). Există câteva exemple 

interesante ale celor mai frecvente microagresiuni și videoclipuri foarte utile despre cum să 

înțelegeți efectul microagresiunilor.   

 

Subiectul 2 este conceput pentru a introduce microagresiuni rasiale folosind exemple și 

explorează cercetarea psihologiei sociale privind acest subiect.  

 

Subiectul 3 este conceput pentru a introduce microagresiuni de gen. Grupul este încurajat 

să-și imagineze câteva scenarii diferite pentru a înțelege efectul microagresiunilor. Impactul 

negativ al microagresiunilor asupra vieții de zi cu zi (sănătate, nivel de trai) sunt prezentate 

împreună cu idei despre cum să le depășiți.  

 

Subiectul 4 oferă alte resurse (videoclipuri, cărți, site-uri web). 

 

Seminarul 3 este compus din trei activități diferite care urmează să fie desfășurate de către 

grup sau de către singurul elev.  
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Videoclipurile sunt:  

● Ce este STEREOTIPUL? (5 minute) 

● Pericolul unei singure povești (18 minute) 

● Am 99 de probleme... paralizia este doar una (14 minute) 

● Ce înseamnă basmaua mea pentru tine? (14 minute) 

● Prejudecată implicită - Cum ne afectează și cum trecem peste (16 minute) 

● Sexismul de zi cu zi (16 minute) 

● Ce fel de Asiatic ești? (2 minute) 

● Cum să-ți Depășești Propriile Prejudecăți Inconștiente (17 minute) 

● Cum microagresiunile sunt ca mușcăturile de țânțari • Aceeași Diferență (2 minute) 

● Microagresiuni de Gen (4 minute) 

● De la microagresiuni la hărțuire sexuală (7 minute) 

● Microagresiuni în Viața de Zi cu Zi (4 minute) 

● Microagresiuni în Clasă: Manifestare, Dinamică Și Impact (5 minute) 

 

o Modulul 7 - Acționați - Faceți o schimbare!  

 

“Acționați - faceți o schimbare!” își propune să ofere idei motivaționale angajaților și 

managerilor acestora despre cum să abordeze discriminarea la locul de muncă, să 

promoveze diversitatea și să introducă organizații care susțin egalitatea de gen. 

Conține trei unități: 

1. Reflecție asupra egalității de gen  

2. Adoptați egalitatea de gen 

3. Impactul egalității de gen 

 

  

Modulul 7. Acționați - Faceți o schimbare! 

Unit

atea 

1 

Reflecție Asupra Egalității De Gen  

Această unitate subliniază importanța exemplelor bune, demne de urmat. Deși 

aceste exemple pot varia (legislații, postări pe rețelele sociale, zile internaționale 

etc.), toate sunt abordări inovatoare și contemporane, care doresc echitatea de 

gen. 

Subi

ectul 

1 

Puterea mass-media  

Subi Apel la acțiune: Ziua internațională a egalității salariale 2020 



                                                                                                                                           

39 

 

ectul 

2 

Subi

ectul 

3 

Bună Practică 1: Organele administrației publice 

Subi

ectul 

4 

Bună Practică 2: OMV Petrom Romania 

 

  

Modulul 7. Acționați - Faceți o schimbare! 

Unit

atea 

2 

Adoptați egalitatea de gen 

Pentru a atinge obiectivele dorite, trebuie să combinați teoria și practica. În 

această unitate puteți găsi sfaturi prețioase, metode pas cu pas și idei pe care le 

puteți urma îndeosebi la locul de muncă pentru a acționa și a face o schimbare. 

Subi

ectul 

1 

Planificarea obiectivelor SMART - Un cadru de bază 

Subi

ectul 

2 

Planificarea acțiunii- Un ghid pentru angajați 

Subi

ectul 

3 

Planificarea acțiunii- Un ghid pentru angajatori 

 

  

Modulul 7. Acționați - Faceți o schimbare! 

Unit

atea 

3 

Impactul egalității de gen  

Concentrați-vă pe principii și măsuri fundamentale care, dacă sunt urmate cu 

atenție, pot genera rezultate importante. 

Subi Măsurarea impactului acțiunilor de egalitate de gen 
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ectul 

1 

Subi

ectul 

2 

Factori de succes 

 

Unitatea 1 Reflecție asupra egalității de gen 

 

Subiectul 1 arată modul în care egalitatea de gen poate fi promovată prin intermediul 

rețelelor sociale Rețelele de socializare pot fi un instrument excelent pentru promovarea 

realizărilor în domeniul științific și profesional. 

 

Subiectul 2 introduce „Ziua internațională a salarizării echitabile 2020”, o inițiativă a 

Națiunilor Unite (ONU) dedicată creșterii gradului de conștientizare cu privire la diferența de 

remunerare între femei și bărbați. De asemenea, puteți găsi un link către un scurt videoclip 

care face predicții despre diferența de remunerare între femei și bărbați.  

 

Subiectul 3 se referă la organizațiile publice din Europa, modul în care acestea au încercat să 

îmbunătățească calitatea și capacitatea de răspuns a serviciilor publice și să pună în aplicare 

legislația privind egalitatea de gen. 

 

Subiectul 4 arată exemplul lui OMV Petrom, o companie românească integrată de petrol 

care a fost una dintre cele 5 companii de top la Bursa de Valori București 15 pentru 

egalitatea de gen din România în 2020. 

 

Unitatea 2 Adoptați egalitatea de gen  

 

Subiectul 1 analizează modul în care utilizarea obiectivelor și scopurilor SMART - o metodă 

folosită pentru a asigura obiective specifice, oportune și eficiente - poate fi aplicată în 

contextul egalității de gen. 

 

Subiectul 2 analizează paritatea de gen la locul de muncă printr-un ghid pas cu pas pentru 

angajații care suferă de discriminare. Companiilor li se arată cum pot folosi manualul 

angajaților pentru a obține efectul cel mai bun și cum angajații pot depune o plângere. 

 

Subiectul 3 oferă un alt ghid pentru angajator. Acțiunile angajatorului sunt cruciale pentru 

atingerea egalității de gen la locul de muncă. 
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Unitatea 3 Impactul egalității de gen   

Subiectul 1 oferă un ghid motivațional despre cum să creșteți ratele egalității de gen în 

organizații și include studii pilot, sondaje, focus grupuri și interviuri. Educatorul poate folosi 

scenarii de joc de rol, imaginându-și modul în care un departament de resurse umane ar 

putea implementa politicile de egalitate de gen. Începeți prin a împărți cursanții în echipe 

echilibrate de gen, în număr egal, alegeți o companie ca exemplu și gândiți-vă cum ar putea 

să-și transforme Departamentul Resurse Umane și Politici. Se așteaptă ca echipele să 

urmeze pașii pe care i-au învățat și să stabilească politici mai contemporane și favorabile 

genului. 

 

Subiectul 2 definește elementele cheie pentru succesul susținut în cadrul unei organizații. 

  

Videoclipurile relevante sunt: 

De ce egalitatea de gen nu se referă doar la femei (18 minute) 

Reflection Video: Acest videoclip motivațional, informativ, va stârni interesul cursanților și 

poate fi un instrument excelent pentru educator, pentru a evalua cunoștințele cursanților și 

a stimula o discuție cu ei.  

EPIC: Achieving equal pay by 2030 (2:13 minute) 

60 de Secunde de Durabilitate – Partea 5: Oamenii OMV (1:06 minute) 

Notă importantă: Modulul conține trei videoclipuri informative și inspiraţionale. Acestea 

sunt concepute pentru a motiva cursanții și a le susține interesul față de subiect.  

 

Bibliografie: Acest modul este o sursă de referințe pentru problemele egalității de gen.  

Asigurați-vă că toți participanții primesc bibliografia și încurajați-i să citească resursele la 

timpul lor și să exploreze mai multe despre egalitatea de gen. 

 

11. Reflecții și chestionare 

 

În fiecare unitate, există activități reflexive pentru inplicarea cursanților independent sau în 

grup.  Activitățile de reflecție nu au un răspuns corect sau greșit. Sunt concepute pentru a 

declanșa discuții. 

 

La sfârșitul cursului, există și un test final la care cursanții pot participa pentru a-și analiza 

învățarea pe parcursul programului de formare. Acestea includ întrebări cu alegere multiplă 

și sortare. 

 

Acestea au fost concepute pentru a consolida învățarea și pentru a se asigura că elevii rețin 

informațiile importante.    

 

Educatorul este încurajat să verifice participarea activă a cursanţilor și să evalueze dacă sunt 

corecți.  Educatorul poate, de asemenea, „recompensa” cursanții cu cele mai bune rezultate 
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cu puncte suplimentare, transformând întreaga procedură în joc. Acest lucru ar putea fi 

chiar adaptat pentru a crea un joc prietenos de cărți cu chestionare, folosind întrebări și 

răspunsuri potențiale din partea cursanților.  

 
 

12. Studii de caz  

 

În cadrul testării cursului, am colectat studii de caz ale diferitelor povești de succes care sunt 

incluse aici. 

 

Planul de învățământ FENCE a fost folosit pentru a instrui un nou angajat și fondatorul unei 

organizații de consultanță recent înființate în Grecia.  Organizația își propune să sprijine 

antreprenoriatul femeilor și adoptarea de practici incluzive de gen, dar, de vreme ce nu mai 

exista, organizația avea nevoie de o pregătire adecvată pentru a-și asigura eficacitatea și 

pentru a-și implementa strategiile.  

O parte a planului de învățământ FENCE a fost utilizată pentru un seminar online, peste 2 

ședințe cu durată de trei ore.  În prima sesiune, trainerul a prezentat Modulul de prezentare 

generală, introducând planul de învățământ și demonstrând câțiva indicatori din Raportul 

Indexului Egalității de Gen 2020. A doua sesiune s-a bazat pe Modulul 5: Luați Poziție pentru 

Egalitate și în special pe Unitatea 4 despre strategiile de recrutare corecte.  

La finalul sesiunii, cei doi participanți au comentat pozitiv planul de învățământ FENCE. Ei și-

au împărtășit, de asemenea, opiniile cu privire la discriminarea de astăzi la locul de muncă, 

fiind de acord că, în ciuda progreselor incontestabile, inegalitățile de gen încă există, în 

special la locul de muncă și că, în cele din urmă, educația este singura modalitate de a atinge 

paritatea de gen.  
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O asociație care se ocupă de femeile refugiate dorește să își formeze consilierii juridici 

pentru a comunica eficient cu femeile atunci când acestea vin să ceară asistență în 

pregătirea reprezentării lor la comisia de protecție internațională.  Consiliul de administrație 

a decis să instruiască consilierii juridici cu privire la prejudecățile inconștiente de gen și 

microagresiunile folosind Modulul 6 al Planului de Învățământ FENCE. Consilierii juridici au 

considerat materialele de învățare foarte utile, în special secțiunile dedicate semnificației 

stereotipurilor și microagresiunilor ca dovadă a stereotipurilor inconștiente. Aceste secțiuni 

ale modulului vor ajuta consilierii juridici să sprijine refugiații, în special atunci când au 

nevoie de informații despre poveștile lor personale, când se pregătesc pentru comisia de 

protecție internațională. 

 

 

Un manager de proiect al UE, care este și membru al consiliului de administrație la o 

organizație de tineret din Cipru, a fost interesat în mod deosebit să încerce cursul FENCE, 

deoarece egalitatea de gen este unul dintre principalele interese și priorități ale organizației. 

Ea a declarat, de asemenea, că participarea ar fi o mare oportunitate pentru ea de a-și 

avansa cunoștințele și expertiza pe această temă și, astfel, să poată implementa acțiuni 

relevante la nivel național și UE. Feedbackul ei a fost pozitiv și a considerat bunele practici 

deosebit de utile.  

 

 

Un antrenor FENCE a prezentat proiectul unui coleg extern în timpul unei sesiuni de formare 

față în față de trei ore. Antrenorul a prezentat obiectivele și structura platformei, precum și 

a oferit o imagine de ansamblu asupra principalelor subiecte ale celor șapte module și s-a 

concentrat pe idei motivaționale pentru angajați și managerii acestora împotriva 

discriminării la locul de muncă, găsite în ultimul modul.   

Cea mai utilă parte a instruirii a fost analiza planificării obiectivelor S.M.A.R.T, o metodă care 

poate aduce schimbări semnificative în mediul de lucru atât pentru angajați, cât și pentru 

angajatori.  

În timpul cursului, participanta a concluzionat că, având aceste cunoștințe, va fi capabilă să 

gestioneze mai bine incidentele provocatoare legate de gen la locul de muncă și, prin 

urmare, se va simți mai încrezătoare în a face față unor situații similare.  

Ca urmare a instruirii, participanta însăși a promovat proiectul la o asociație de studenți și la 

o asociație de femei. 

O tânără lucrătoare la o organizație educațională a aflat despre prejudecățile de gen și 

discriminarea în școală, dar învățarea ei a fost profund afectată de pandemia de Covid-19. 

Pentru a-și dezvolta și mai mult cunoștințele pe această temă, ea a utilizat modulele FENCE 

3 și 4 online în timpul ei, având nevoie de aproximativ două ore pentru a le finaliza. Ea a 

găsit resursele suplimentare de lectură deosebit de utile pentru a afla mai multe despre 

subiectele care o interesau cel mai mult și, ulterior, a citit despre hărțuirea sexuală la locul 
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de muncă. Aprofundând acest subiect, ea simte cu tărie că accesul la un loc de muncă fără 

vătămări fizice sau psihologice este un drept fundamental al omului, lucru care ar trebui 

realizat peste tot. Prin urmare, ea intenționează să completeze și alte Module FENCE 

dedicate Planificării Acțiunilor și să discute și să evalueze politica anti-hărțuire la următoarea 

organizație pentru care lucrează. 

 

 

Un administrator al unei organizații de caritate cu o proporție mare de angajate de sex 

feminin a dorit să se asigure că creează în mod activ un loc de muncă echitabil cu 

mecanismele existente pentru a raporta și a depăși orice potențiale cazuri de discriminare 

de gen. Administratorul a finalizat trei module FENCE online - 1, 3 și 4 - în timpul lui. Ei au 

descoperit că studiile de caz și informațiile care discută despre stereotipuri, prejudecăți 

inconștiente și microagresiuni la locul de muncă sunt deosebit de provocatoare. După ce a 

aflat despre aceste probleme potențiale, administratorul așteaptă cu nerăbdare să finalizeze 

cursul complet FENCE pentru a afla cum să dezvolte strategii practice pentru a atenua 

prejudecățile de gen în organizația sa. Ei au sugerat deja instituirea unui campion desemnat 

al prejudecăților de gen în cadrul organizației - pentru a facilita procesul de discutare a 

discriminării de gen pentru întreg personalul - și intenționează să ducă acest lucru mai 

departe, discutând despre el cu colegii administratori și manageri superiori. 

 

Un manager de marketing a accesat platforma FENCE pentru a o ajuta să reflecteze asupra 

practicilor organizației sale privind egalitatea de gen și să învețe despre modalități de a se 

împuternici, ca și femeie. 

Ea a descoperit că cel mai mare beneficiu a fost să învețe despre egalitatea de gen, despre 

istorie și despre cât de important este ca ea să existe în toate organizațiile. Ea inițial nu se 

aștepta să învețe o istorie internațională a egalității de gen și a găsit acest lucru interesant 

de citit. Aceasta simte că programul FENCE o va ajuta în eforturile ei profesionale, deoarece 

o va ajuta să depășească inegalitatea de gen în viitor, în cazul în care o va experimenta. 

De asemenea, o va ajuta să cerceteze și să evalueze practicile unui potențial angajator 

atunci când aplică pentru viitoare roluri. Ea a simțit că o poate ajuta și să reflecteze asupra 

situațiilor de la locul de muncă și să propună acțiuni pentru îmbunătățirea practicilor 

curente. Per ansamblu, ea a considerat că este un instrument excelent pentru formarea în 

domeniul egalității de gen și pentru înțelegerea teoriei acesteia. 
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13. Aplicația mobilă FENCE 

 

Faceți clic aici pentru a descărca aplicația. 

 

14. Concluzii/Recomandări 

 

Vă rugăm să rețineți că acest plan de învățământ a fost creat de către parteneri folosind 

informații actuale din 2019 până în 2021.   

Educatorilor și cursanților li se recomandă să își facă propriile cercetări pentru știri, idei, 

campanii și studii de caz actualizate pentru a completa planul de învățământ FENCE.   

 

Un bun punct de plecare este să faceți o căutare de știri online pentru probleme legate de 

gen, deoarece subiectul este frecvent raportat în mass-media. Modulul 7 oferă exemple de 

site-uri web ale principalelor instituții și organizații guvernamentale europene și naționale, 

de exemplu, dar ați putea să faceți propriile cercetări uitându-vă la companii comerciale 

internaționale mari, cum ar fi bănci, agenții de publicitate și companii aeriene. În acest fel, 

pot fi găsite cu ușurință exemple ale politicilor actuale de ocupare a forței de muncă, 

precum și studii de caz despre femei care inspiră și noi moduri de lucru.  

 

 

15. Contacte pentru mai multe informații 

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre proiectul FENCE vă rugăm să contactați:  

Musarat Inayat - Musarat1@communityactiondacorum.org.uk 

 

Pentru întrebări tehnice legate de platformă vă rugăm să contactați: 

Annita Eliade  - annita.eliade@csicy.com 

 

Alternativ, păstrați legătura cu proiectul dând like paginii de Facebook FENCE.      

 

Vă mulțumim pentru citit.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myapp.fence&fbclid=IwAR1zqBRz7JPnjdgFogXNIdU8ck4gMXxDCY2-Bd4VgZ1oo4_ip1SeDzW8xls
mailto:Musarat1@communityactiondacorum.org.uk
mailto:annita.eliade@csicy.com
http://www.facebook.com/EUprojectFENCE
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