
 

 

 

AGENDA FORMARE  

Integrarea egalității de gen la clasă în învățământul preuniversitar 

București, 20-21 mai 2022 

 

ZIUA 1, Vineri, 20 mai 

13:00 – 14:00  Welcome brunch – Sosirea și înregistrarea participanților 

14:00 – 14:30  Bun venit și cuvânt introductiv 

14:30 – 16:00 

Discriminare 

• diferențe stereotip – prejudecată – discriminare 

• definiții și legislație 

• tipuri de discriminare 

• mecanismele & efectele discriminării 

16:00 – 16:15 Pauză de cafea 

16:15 – 17:15 

Egalitate de gen:  

• concepte fundamentale 

• legislație pentru egalitate de gen, inclusiv în educație 

• modalități de măsurare 

• domenii vizate de egalitatea de gen 

17:15 – 18:00 Stereotipuri și prejudecăți de gen 

 

ZIUA 2, Sâmbătă, 21 mai 

09:30 – 10:00 Sosirea participanților 

10:00 – 11:45 

Egalitatea de gen în educație:  

• statistici 

• studii naționale și internaționale 

11:45 – 12:00 Pauză de cafea  

12:00 – 13:30 

 

Elemente de analiză a manualelor școlare din perspectivă de gen; 

Analiză a programei școlare din perspectivă de gen; 

Elemente de didactică și metodică sensibile la gen; 

 



 

 

13:30 – 14:30 Pauză de prânz 

14:30 – 16:00 

Lucru în grupe: 

• stereotipuri de gen 

• bullying 

• femei în știință 

• femei în viața publică 

16:00 – 16:15  Pauză de cafea 

16:15 – 17:15 

Lucru în grupe (continuare): 

• stereotipuri de gen 

• bullying 

• femei în știință 

• femei în viața publică 

17:15 – 17:30 Concluzii 

 

Formatoare: 

• Alexandra Columban, Directoare Executivă a Centrului de Acțiune pentru Egalitate și 

Drepturile Omului (ACTEDO), cu peste 8 ani de experiență în cercetare și formare, 

precum și analiză de politici și legislație de drepturile omului și egalitate de gen. Autoare 

de studii și rapoarte despre egalitate de gen și prevenirea violenței de gen. 

 

• Irina Ilisei, Președintă a Asociației Plural, cu peste 10 ani de experiență în educație 

civică cu metodologia educației non-formale în domeniul antidiscriminării, egalității de 

gen și incluziunii și peste 5 ani de experiență în cercetare privind egalitate de gen și 

incluziune socială. 

Proiectul EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație este derulat de Centrul 

Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de 

Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile 

Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL vs BARZA, cu sprijinul financiar 

Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a genera schimbări de percepție în 

rândul tinerilor și cadrelor didactice și de a influenta decidenții în vederea dezvoltării de politici 

instituționale privitoare la egalitatea de gen, prin educație și conștientizare ce vizează tineri și 

cadre didactice, precum și prin acțiuni de watchdog și advocacy. 

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă. 

 

 

 

https://ongen.ro/egalis/

