
 

 

Invitație 

 

Coaliția pentru Egalitate de Gen are plăcerea de a vă invita să participați - sau să desemnați 

un reprezentant al instituției dumneavoastră - vineri și sâmbătă, 20-21 mai 2022 (vineri între 

orele 13:00 și 18:00 și sâmbătă între orele 09:30 și 17:30), în București, la o sesiune 

interactivă de formare, deopotrivă teoretică și aplicată, intitulată: 

 

Integrarea egalității de gen la clasă în învățământul 
preuniversitar 

Formarea va aborda următoarele teme: 

Vineri, 20 mai (13:00 - 18:00) 

• Mecanismele și efectele discriminării; 

• Cadrul juridic și clasificarea discriminării; 

• Egalitate de gen: concepte fundamentale, modalități de măsurare; 

• Stereotipuri și prejudecăți de gen. 

Sâmbătă, 21 mai (09:30-17:30) 

• Egalitatea de gen în educație: statistici și studii naționale și internaționale 

• Violență de gen, bullying și pornografie neconsensuală/ pornografie infantilă; 

• 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; 

• Fișe de lucru – stereotipuri de gen, bullying, femei în știință, femei în viața publică.  

Pentru mai multe detalii despre program, consultați agenda atașată.  

Formarea se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în special celor 

care predau la gimnaziu și liceu/ școli profesionale sau vocaționale, consilierilor educaționali 

și psihologilor din școli, responsabililor pentru egalitate de șanse din unitățile de învățământ, 

dar și profesorilor metodiști și formatori, ai Caselor Corpului Didactic (CCD-uri) și din cadrul 

Departamentelor pentru Pregătirea Personalului Didactic.  

Formarea va conține atât informații teoretice – concepte fundamentale, indicatori ai egalității 

de gen, legislație în domeniu etc., cât și exerciții și fișe de lucru pentru abordarea egalității de 

gen la clasă. Mai mult, formarea va fi una interactivă, cu exerciții de lucru în grupuri mixte și 

http://ongen.ro/


 

 

materiale audiovideo. Activitatea face parte dintr-o serie de două formări care se desfășoară 

în Cluj-Napoca și București în luna mai 2022.  

Formatorii acestei sesiuni sunt: 

• 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 prin metode 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. 

Toți participanții vor primi un certificat de participare care va menționa numărul de ore de 

formare urmate (12 ore). De asemenea, participanții vor primi fragmente dintr-un manual 

privind integrarea egalității de gen la clasă. Manualul este încă în lucru și va fi diseminat 

integral după finalizare.  

Vă rugăm să ne confirmați participarea dumneavoastră până marți, 17 mai, prin completarea 

formularului https://forms.gle/H5VsMpRDNZjuXM8U9 sau email la adresa 

irina.ilisei@asociatia-plural.ro sau la număr de telefon 0746.672.026. Pentru întrebări sau 

mai multe detalii, vă invităm să ne contactați prin e-mail sau telefonic. 

Vă așteptăm! 

Echipa PLURAL, ACTEDO și CPE,  

în numele Coaliției pentru Egalitate de Gen 

 

*** 

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://actedo.org/
https://actedo.org/
http://asociatia-plural.ro/
https://forms.gle/H5VsMpRDNZjuXM8U9

