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Consorțiul proiectului FENCE:: 

 
   

  
 

 Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă 

pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

https://fence-project.eu/
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Proiectul Fence 
 
FENCE - LUPTA ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII DE GEN  SI CONTRIBUȚIA LA EGALITATEA  DE GEN - este un proiect 
Erasmus+ - Parteneriat strategic pentru educația adulților care are ca scop atenuarea inegalității de gen prin 
conștientizarea egalității și a competențelor de gen. Proiectul include 7 parteneri din 6 țări: CAD-COMMUNITY 
ACTION DACORUM și INOVA - Marea Britanie; DOCUMENTA - Spania; PROGRAMMA INTEGRA - Italia; XENIOS 
POLIS - Grecia; CENTRUL DE INOVAȚIE SOCIALĂ - Cipru; GRIPEN EUROPE - Romania. 

Planul strategic 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

Pe parcursul perioadei de 
cercetare, a reieșit că în toate 
țările europene implicate în 
proiect, discriminările și 
stereotipurile de gen încă 
există, deși în grade diferite, 
și că, deși există reguli și legi 
pentru prevenirea și 
combaterea acestor 
fenomene, deși cu diferențe 
de la țară la țară, acestea 
sunt adesea inadecvate sau 
nu sunt aplicate. Este nevoie 
de o schimbare culturală la  
întreagul nivel al UE. 

 

 

1. Educația este fundamentul 
pentru ca elevii să devină 
adulți informați. 

2. Este esențial să se dezvolte 
instrumente noi și 
inovatoare, folosind TIC, 
pentru a combate 
stereotipurile de gen și 
prejudecățile de gen la locul 
de muncă. 

3. Egalitatea de gen nu 
începe doar la școală, ci și 
acasă. Rolul familiei este 
crucial. 

4. Cadrul legislativ trebuie 
actualizat constant pentru a 
acoperi nevoile reale și a 
răspunde situației 
contextuale. 

 

 

1. Discriminările de gen 
ocazionale încorporate în 
atitudini sunt greu de 
schimbat; acest lucru poate fi 
depășit doar prin educație, 
conștientizare și abordarea 
frontală a ideilor înrădăcinate 
despre „femeile și rolurile 
lor”. 

2. 2. Industria  publicitară 
este vinovată, în multe țări, 
pentru folosirea unor imagini  
care perpetuează ideea 
femeilor ca obiecte sexuale 
sau casnice cu roluri limitate 
în orice alt domeniu. 

3. Lipsa promovării egalității 
de gen pe piața muncii.  

4. Conștientizarea 
instituțională există la nivel 
teoretic însă există și o lipsă 
de sprijin efectiv, puternic și 
pe termen lung pentru 
reformele structurale 
necesare. 

Planul de strategii include dovezi, concluzii, sfaturi și sugestii privind promovarea egalității de gen. Acesta a fost 
dezvoltat ca urmare a cercetărilor, contribuțiilor experților, precum și a experiențelor și lecțiilor învățate de 
parteneri în cadrul proiectului FENCE și își propune să ajute toate părțile interesate să fie conștiente cu privire 
la problemele egalității de gen, lupta împotriva stereotipurilor de gen, promovarea egalității și modul în care 
pot fi abordate provocările în elaborarea politicilor la nivel național și UE. 
 

Aspecte care împiedică în 

mare măsură atingerea 

egalității de gen și 

promovează stereotipurile de 

gen 

Repere din nota de 

evaluare 

Cum să contribuiți la 

atingerea egalității de 

gen și la combaterea 

stereotipurilor de gen 
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Lecții învățate și contribuții ale experților: recomandări FENCE 

  
 
  

Subiecte legate de gen care ar trebui incluse în programele/cursurile de formare: 
● Stereotipul și prejudecățile legate de gen, chiar și inconștiente, cu privire la rolurile de gen în toate 

aspectele vieții de zi cu zi, inclusiv rolurile de gen în clasă. 
● Educație afectivă și sexuală (cum să ne comportăm cu celălalt sex, diferența dintre sex și gen, 

identitate de gen - LGBTQIA+ etc.). 
● Limbajul și comunicarea incluzivă și fără discriminare. 

● Activități și instrumente de prevenire și combatere a violenței de gen (verbală, fizică, mentală și 
sexuală).    

    SFATURI PENTRU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Policy  

 
Adult 

Education 

Primary 
and 

secondary 
school 

 

  

Profesori: recunoașterea posibilelor stereotipuri 

implicite de gen pe care le exprimă în clasă și modalități 

de a aborda acest lucru, instruire folosind un limbaj mai 

sensibil la gen, instruire despre cum să recunoască 

semnele de violență sexuală sau abuz, bune practici 

despre cum să desființeze în mod activ stereotipurile de 

gen în lectii. 

 

 

 

.  

Elevi: educație informală și non-formală asupra 

stereotipurile de gen, de ce sunt dăunătoare pentru 

toate genurile și cum să le evite, cum să fim mai 

conștienți de problemele de gen. 

Sugestii adresate factorilor decizionali pentru promovarea conștientizării egalității de gen în rândul 
elevilor din școlile primare și secundare: 
• Să facă educaţie sexuală obligatorie. 
• Să dedice o lecție încorporată în programa școlară care se concentrează tocmai pe probleme de 
gen. 
• Să implementeze mai bine legislația existentă privind protecția împotriva abuzului sexual. 
• Să asigure și să monitorizeze accesul și tratamentul egal pentru bărbați și femei. 
• Să stabilească un cadru legislativ care să îmbunătățească programele de ucenicie, mentorat, 
networking sau burse pentru studenții de gen feminin, în știință, tehnologie, inginerie și 
matematică. 
• Să stabilească o solicitare prin care, profesorii și trainerii să se formeze  pe probleme de egalitate 
de gen pentru a putea transmite elevilor termeni și concepte fundamentale.  

Școala Primară și Secundară 
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Educația adulților 

 Subiecte legate de gen care ar trebui incluse în programele/cursurile de formare a adulților: 
• Cunoașterea mecanismelor sistemice de excludere și înțelegerea genezei stereotipurilor și 
prejudecăților. 
• Stereotipuri de gen și discriminare, de asemenea, în limbaj și comunicare. 
• Factori ai inegalității de gen și a rolurilor, în dimensiunea privată și publică. 
• Legislație și drepturi. 
• Abilități care vizează gestionarea și comunicarea valorii diversității în contexte profesionale și în 
lucrul în echipă. 
• Violența de gen, abordată în cel puțin două direcții majore: strategii de prevenire și contracarare; de 
la stratrgii la impactul economic. 
• Drepturi și incluziune LGBTQIA+. 
• Ghiduri cu resurse: filme, cărți, documentare, organizații etc. 
• Dimensiunile intersecționalității (religie, migrație etc.). 

Cea mai potrivită metodă de oferire a programelor/cursurilor de formare pentru adulți: 

• Cursuri scurte. 

• Cursuri față în față sau mixte. 

• Este important ca aceste cursuri să nu fie doar „unice”. Dacă doriți să aduceți o schimbare, participanții trebuie să 
aibă șansa de a „digera” efectiv ceea ce li s-a predat și de a-și schimba comportamentul. 

• Metodologie non-formală și informală care vor oferi participanților oportunitatea de a interacționa cu adevărat și 
de a se implica în formare. 

Sugestii adresate factorilor decizionali pentru promovarea educației adulților pe probleme de gen: 

• Introducerea unor activități de formare obligatorie pentru traineri și educatori în domeniul egalității de gen (inclusiv 
educație sexuală); formare obligatorie privind egalitatea de gen și discriminarea de gen în educația universitară și a 
adulților; formare obligatorie în materie de egalitate pentru toți angajatorii și angajații din companii. 

• Introducerea de resurse și cadre menite să susțină și să monitorizeze accesul femeilor la piața muncii și la cariere, 
precum și pentru a îmbunătăți companiile/antreprenorii să angajeze și să promoveze angajații de gen feminin în 
posturi decizionale. 

• Concediul parental împărțit în mod egal între parteneri (obligatoriu). 

• Să investească în prevenirea și combaterea discriminării și violenței bazate pe gen. 

• Să investească în campanii de comunicare de înaltă calitate pentru eliminarea inegalității și a stereotipurilor de gen 
care să atragă direct publicul țintă. 

Recomandări adresate furnizorilor/formatorilor VET: 

• Să se concentreze pe furnizarea de idei pentru modalități practice și pragmatice precum și studii de caz 

inspiraționale de abordare zilnică a prejudecăților de gen (mai degrabă decât teorie). 

• Să atragă mai mulți bărbați ca participanți la cursurile de formare privind egalitatea de gen / să organizeze cursuri 

cu un număr egal de participare între bărbați și femei. 

• Să folosească un limbaj adecvat și să evite stereotipurile de gen. 

• Să elaboreze lecții care să arate consecințele inegalității de gen asupra ambelor genuri și care este rolul ambelor 

genuri în societate. 
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 Strategie  

Politici fundamentale pentru promovarea egalității de gen: 
• Grădinițe municipale/publice și la locul de muncă. 
• Politici care sprijină echilibrul dintre viața profesională și viața privată (de exemplu, 4 zile/săptămână; 
concediu parental egal; minimizarea orelor suplimentare). 
• Reguli care împiedică diferențele de gen în accesul la angajare, oportunități de carieră (acces la funcții de 
conducere și comitete de luare a deciziilor) și sisteme de recompensă. 
• Comunicare instituțională pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la egalitatea de gen. 
• Comunicare, conștientizare și eventuale amenzi pentru combaterea limbajului sexist și discriminatoriu atât 
față de femei, cât și față de comunitatea LGBTQIA+. 
• Lupta eficientă împotriva violenței de gen: legi clare, certitudinea pedepsei, circumstanțe agravante pentru 
infracțiunile de gen, instrumente de raportare în siguranță, campanii de comunicare, intervenție imediată a 
poliției în cazul sesizărilor de violență, crearea de rețele publice de sprijin și sprijin psihologic gratuit, centre 
anti-violență publice sau susținute cu fonduri publice și pentru găzduirea victimelor violenței și a copiilor 
acestora etc. 

Sugestii adresate entităților decizionale privind politicile și strategiile de promovare a egalității de gen: 
• Să ofere reguli și resurse pentru a sprijini echilibrul dintre viața profesională și viața privată. Egalitatea de 
tratament între bărbați și femei, atât în ceea ce privește remunerația, oportunitățile de carieră, cât și 
drepturile și îndatoririle de îngrijire a copilului. 
• Asigurarea faptului că maternitatea nu provoacă discriminări, garantarea locului de muncă celor care se 
întorc din concediul de maternitate precum și posibilități de avansare în carieră. 
• Recunoașterea și abordarea tuturor tipurilor de discriminare și violență bazate pe gen. 
• Dezvoltarea unor mecanisme de prevenire mai eficiente și orientări clare și experți pentru a oferi sprijin 
psihologic și juridic și siguranță victimelor violenței de gen. 
• Circumstanță agravantă pentru situațiile legate de gen. 
• Asigurarea protecției prin lege pentru femeile care raportează violență. 
• Promovarea formării (obligatorii) a poliției și a altor părți interesate care se ocupă de cazuri de violență 
bazată pe gen, discriminare, hărțuire, salariu inechitabil etc. 
• Promovarea educației (obligatorii) la vârste fragede pentru egalitate. 
• Promovarea formării (obligatorii) pentru educatori, profesori și formatori cu privire la modul de abordare 
a problemelor de gen, de a preda drepturile civice și sexuale și respectarea acestora, pentru a evita limbajul 
și comportamentul discriminatoriu și sexist. 

Recomandări adresate entităților decizionale privind politica de promovare a egalitatății de gen în sau prin 

sectorul VET: 

• Să se asigure că legislația este respectată și pusă în aplicare și chiar prevede scheme de monitorizare și sancțiuni 

pentru infractori. 

• Conștientizarea și informarea actanților publici cu privire la modul tratării oamenilor în mod egal, oferind 

aceleași oportunități tuturor genurilor și sprijinindu-i să participe la luarea deciziilor. 

• Să asigure salariu egal și condiții egale de angajare pentru femei și bărbați. 

• Organizarea de campanii de comunicare și conștientizare pentru creșterea participării femeilor candidate la 

alegeri. 

• Introducerea competenței de gen ca abilitate transversală în programele pentru adulți. 

• Introducerea predării pe probleme de gen, educație afectivă și sexuală în programele de învățare școlară. 


