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Prefaţă
Gen şi Diversitatea socio-culturală în formarea profesională (VET) îşi propune
să ofere alternative atractive în introducerea egalităţii de gen şi a elementelor
cheie de gestionare a diversităţii socio-culturale în practica educaţională din
România, Slovenia şi Turcia.
Acest ghid urmăreşte, de asemenea, sensibilizarea la nivel politic, prin
includerea organizaţiilor şi a actorilor cheie în Comitetul strategic consultativ şi
în Grupul strategic consultativ în aceste trei ţări.
Metodologia aplicată este transferul practicii inovative pentru dezvoltarea
personală a cursanţilor, femei şi bărbaţi, prin introducerea egalităţii de gen în
educaţia, formarea şi consilierea profesională în România, Slovenia şi Turcia.
Acest transfer de proiect inovativ se axează pe cerinţe specifice pentru aceste
trei ţări ţintă.
Parteneriatul proiectului a elaborat “Ghidul didactic” ca un produs suplimentar
pentru organizaţiile de formare pentru adulţi, pentru instituţiile de formare
profesională şi pentru consilierii şi formatorii educaţionali şi profesionali.
Obiectivul acestuia este să ofere sugestii despre modalităţile practice de
incorporare a materialelor din manual în cadrul schemelor de predare
existente, luând în considerare cerinţele specifice din ţările ţintă respective - în
special culturile de învăţare specifice şi cerinţele instituţiilor de formare
profesională din România, Slovenia şi Turcia.
Principalul produs este „Manual pentru abordarea integratoare a genului şi

diversităţii socio-culturale în practica zilnică a educaţiei şi pregătirii
profesionale” realizat pentru a informa actorii cheie în conceperea şi
organizarea măsurilor educative pentru adulţi, pentru a oferi suport
persoanelor responsabile de politica educaţională despre cum pot sensibiliza
oamenii vis-à-vis de probleme legate de gen şi diversitate socio-culturală cât şi
despre cum pot implementa diverse activităţi şi măsuri în formarea
profesională, la locul de muncă, îmbogăţind conţinuturile de învăţare deja
existente.
Materialele şi metodele pot fi folosite împreună pentru o largă varietate de
măsuri şi interacţiuni. Acestea pot fi descărcate cu titlu gratuit, în scop
necomercial, de pe site-ul proiectului: www.gender-and-diversity.eu .
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Introducere
Obiectivul acestui material este acela de a face o introducere în problematica
conceptul de gen şi diversitate

socio-culturală şi importanţa acestor

consideraţii pe piaţa muncii precum şi în formarea profesională.
Acesta a fost realizat ca un “Ghid didactic” privind modalităţile practice de
implementare a materialelor din manual în cadrul schemelor de predare
existente luând în considerare cerinţele specifice din ţările ţintă respective - în
special culturile de învăţare specifice şi cerinţele instituţiilor de formare
profesională din România, Slovenia şi Turcia.
Acest material este destinat clarificării modalităților practice de implementare
a “Manualului pentru abordarea integratoare a genului şi diversităţii socioculturale în practica zilnică a educaţiei şi pregătirii profesionale” în programele
de formare profesională.
După cum am subliniat și în introducerea manualului, acesta a fost conceput
pentru a fi utilizat de către profesori, formatori și consilieri VET, responsabili
cu instruirea sau de resurse umane din cadrul firmelor sau companiilor într-o
varietate mare de contexte.
În România produsele proiectului au fost testate în instituţii de formare
profesională iniţială şi continuă în cadrul cursurilor de FORMATOR, organizate
de FRG Timişoara.
FRG Timişoara a întocmit documentaţia şi a obţinut autorizarea pentru cursul
de Formator COR 241205, gestionarea elementelor cheie a genului şi
diversitate socio-culturală este o competenţă formată participanţilor la aceste
cursuri. Produsele elaborate în cadrul proiectului fac parte din suportul de curs
recepţionat de fiecare din participanţii la programul de formare.
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Concluzia desprinsă din chestionarele de evaluare colectate după acţiunile de
testare a fost aceea că metodele şi tehnicile de predare sunt inovative, de
actualitate, necesare grupului ţintă format din: profesori, formatori și consilieri
VET, responsabili cu instruirea sau de resurse umane din cadrul firmelor sau
companiilor într-o varietate mare de contexte, dar şi de către beneficiarii finali,
cursanţii din VET
Prima parte cuprinde informaţii despre cadrul legislativ, instituţional şi al
politicilor educaţionale existente în România, referitor la asigurarea participării
echilibrate a reprezentanţilor grupurilor marginalizate sau cu potenţial crescut
de marginalizare pe piaţa muncii, asigurarea egalităţii de şanse în educaţie şi
formare profesională a acestor grupuri, organizarea de cursuri şi traininguri cu
tematică sensibilă la gen şi diversitate socio-culturală
A doua parte a acestui ghid va oferi instructorilor VET clarificări privind
modalitățile practice de derulare a trainingurilor, implementarea manualului în
programele de formare profesională.
A treia parte a ghidului didactic va pune la dispoziţia formatorilor structura de
desfăşurare a unui workshop pentru introducerea noţiunilor şi formarea
competenţelor referitoare la egalitatea de gen şi a elementelor cheie ale
gestionării diversităţii în practica educaţională
A patra parte a ghidului didactic conţine un glosar de termeni şi referinţele
necesare şi o lista de resurse, atât resurse bibliografice, cât și resurse
electronice, care au scopul de a oferi posibilitatea formatorilor și consilierilor
VET de a se documenta suplimentar
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PARTEA 1-a…
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1. Cadrul legislativ, instituţional şi al politicilor educaţionale
existente în România referitor la problematica legată de gen
şi diversitate socio-culturală.

Pentru realizarea acestei părţi a „Ghidului didactic” au fost studiate şi selectate
informaţii consultând Strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi, Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea
socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, Strategia Guvernului
României pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor şi a altor documente strategice
privind grupurile vulnerabile din România, documente elaborate de Autoritatea
de Management a Programului Operaţional Regional, studii, documente,
rezultate din cadrul proiectelor derulate de CPE – Centrul Parteneriat pentru
Egalitate www.cpe.ro
Pornind de la principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, astfel cum
este definit în Legea 202/2002, republicată, care presupune luarea în
considerare a diferitelor capacităţi, necesităţi şi aspiraţii ale bărbaţilor şi ale
femeilor precum şi tratamentul egal al acest ora, în prezent, este esenţial
pentru România ca femeilor să li se asigure în mod real egalitatea de şanse în
ceea ce priveşte accesul la educaţie, la formare şi la un loc de muncă, la
întemeierea unei familii şi la participarea la luarea de decizii publice şi politice,
trăsătură ce caracterizează societăţile democratice şi dezvoltate. În acest scop,
România depune un efort important pentru a-şi adapta legislaţia la principiul
nediscriminării pe criteriul de sex, conform legislaţiei comunitare.
În pofida progreselor înregistrate, în special în domeniul educaţiei şi al
ocupării, femeile încă întâmpină multe obstacole în atingerea unei egalităţi
reale inclusiv în ceea ce priveşte concilierea vieţii de familie cu viaţa
profesională.
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Pentru ca egalitatea reală să fie un fapt împlinit, este nevoie nu numai de o
îmbunătăţire a legislaţiei în sensul integrării principiului egalităţii ci şi, mai ales,
de o schimbare a atitudinilor şi a comportamentelor, a stilurilor de viaţă şi a
structurilor sociale care le împiedică pe femei să-şi dezvolte în mod liber
personalitatea şi participarea activă în toate domeniile vieţii: economie,
cultură, politică etc.
Conform art. 2, alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 137/31.08.2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Republicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 99/08.02.2007 - prin discriminare se înţelege
„orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare
sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV,
apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca
scop

sau efect

restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau

exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic,
economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice".
Conform art 1, alin. 2 din Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, Republicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 150 din 01.03.2007 - prin egalitate de şanse şi de tratament între

femei şi bărbaţi se înţelege „luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi
aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi
tratamentul egal al acestora" .
Conform art. 2, punctul b) şi c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 67/27.06.2007,
prin principiul egalităţii de tratament se înţelege „lipsa oricărui tratament
discriminatoriu, direct sau indirect, pe criteriul de sex, în special prin referirea
la starea civilă sau familială". Prin tratament discriminatoriu se înţelege „orice
excludere, restricţie ori diferenţă de tratament, direct sau indirect, între femei
şi bărbaţi".
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Putem vorbi de discriminare, atunci când o persoană este tratată „mai puţin
favorabil" decât o altă persoană în aceeaşi situaţie.
Exemple:



Acordarea unui salariu mai mic unei persoane de sex feminin faţă
de o persoană de sex masculin, deşi desfăşoară acelaşi tip de
activitate şi în aceleaşi condiţii, încălcându-se principiul „la muncă
egală salariu egal"



Refuzul de a angaja o persoană de sex feminin pe motiv că este
gravidă sau are în îngrijire un copil



Interdicţia, aplicată persoanelor de etnie rromă de a ocupa un loc
de muncă sau de a intra în anumite spatii publice: şcoli, spitale,
biserici, etc.



Imposibilitatea unei persoane în scaun cu rotile de a intra într-un
imobil, deoarece nu sunt realizate amenajări corespunzătoare
pentru accesul persoanelor cu handicap etc…

Toate organizaţiile trebuie să respecte legislaţia anti-discriminare în contextul
recunoaşterii faptului că angajaţii sunt cea mai importantă resursă a unei
organizaţii.
Organizaţia care recunoaşte importanţa respectării acestui principiu şi dezvoltă
o abordare unitară în politicile şi practicile de management şi resurse umane
va avea de câştigat în relaţia cu angajaţii, clienţii şi comunitatea. Asiguraţi-vă
că anunţul de angajare va fi dat în mai multe publicaţii locale (pentru a
încuraja angajarea forţei de muncă locale) şi nu conţine elemente care să
încalce principiul egalităţii de şanse şi nediscriminării.
Promovarea principiului egalităţii de şanse în practicile de angajare, selecţie şi
menţinere a angajaţilor poate avea rezultate pozitive prin diminuarea
fluctuaţiilor de personal, care determină economii privind costurile de
recrutare şi instruire.
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1.1 Legislaţie naţională


Hotărârea nr. 319/08.03/.2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea
I nr. 270/24.03.2006 - privind aprobarea Strategiei naţionale pentru
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009 şi a
Planului general de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale
pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 20062009



Hotărârea nr. 1175/29.09.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea
I nr. 919/14.10.2005 - privind aprobarea Strategiei naţionale pentru
protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în
perioada 2006-2013



Legea nr. 202/19.04.2002, republicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 150/01.03.2007 - privind egalitatea de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi



Ordonanţa de urgenţă nr. 61/14.05.2008, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 385/21.05.2008 - privind implementarea principiului
egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la
bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii



Ordonanţa de urgenţă nr. 96/14.10.2003 - privind protecţia
maternităţii la locurile de muncă



Ordin nr. 286/29.08.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
674/03.10.2007 - privind aprobarea Strategiei naţionale de implementare
a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării (2007-2013)



Hotărârea nr. 430/25.04.2001, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 252/16.05.2001 - privind aprobarea Strategiei Guvernului României de
îmbunătăţire a situaţiei romilor



Hotărârea nr. 1273/07.12.2000, publicată în Monitorul Oficial, Partea
I nr. 659/15.12.2000 - privind aprobarea Planului naţional de acţiune
pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
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Legea nr. 448/06.12.2006, republicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 1/03.01.2008 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap



Ordinul nr. 383/06.06.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
709/05.08.2005 - pentru aprobarea standardelor generale de calitate
privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora
de către furnizori



Ordonanţa de urgenţă nr. 67/27.06.2007, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 443/29.06.2007 - privind aplicarea principiului
egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor
profesionale de securitate social



Ordonanţa nr. 137/31.08.2000, republicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 99/08.02.2007 - privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare



Normativul pentru Adaptarea Clădirilor Civile şi Spaţiului Urban
Aferent la Exigentele Persoanelor cu Handicap - Indicativ: NP
051/2001, elaborat de IPCT SA şi aprobat de Ministerul Lucrărilor Publice,
Transportului şi Locuinţei (Ordinul 649/25.04.2001)

1.2 Legislaţie anti-discriminare


OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare
•

încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de
muncă

•

stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de munca sau
a salariului

•

formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională

•

aplicarea măsurilor disciplinare

•

dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de
acesta
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Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi
•

să prevadă în regulamentul de organizare interioară ale unităţilor
sancţiuni disciplinare pentru angajaţii care încalcă demnitatea
personală a altor angajaţi

•

să asigure informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea
hărţuirii şi a hărţuirii sexuale la locul de muncă, inclusiv prin afişarea
în locuri vizibile a prevederilor regulamentul de organizare interioară



Codul Muncii

Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă
adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi
sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei
sale, fără nici o discriminare.



LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 (actualizata) Legea audiovizualului



LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 - republicata, privind statutul
funcţionarilor publici



HOTĂRÂRE nr. 1.194 din 27 noiembrie 2001 (*actualizată*)
privind organizarea si funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării

1.3 Legislaţie în domeniul egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi şi protecţiei maternităţii


Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi



Ordonanţă nr. 84 din 19 august 2004 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi



Lege nr. 501 din 17 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
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Ordonanţă de urgenţă nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind
protecţia maternităţii la locurile de muncă



Lege nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile
de muncă



Hotărârea nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă



Legea nr. 210 din 31 decembrie 1999 Legea concediului paternal



Hotărâre nr. 244 din 10 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999



Lege nr. 452 din

8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei

Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea
Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la
cea de-a 88-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale
a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000



Lege nr. 283 din 26 iunie 2003 pentru ratificarea Protocolului opţional
la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de
femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999

1.4 Legislaţie in domeniul ocupării forţei de muncă


Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă



OUG nr.124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, aprobată prin Legea nr.4/2003 Legea nr.107/2004 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă



Legea nr.580/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă
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O.U.G. nr. 144 /2005

pentru modificarea şi completarea Legii nr.

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă aprobată de Legea nr.68/22.03.2006 -

1.5 Legislaţie in domeniul formării profesionale


Legea învăţământului nr 84/1995 , actualizată la 18.07.2008



Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a
adulţilor, republicată cu modificări şi completări



Ordonanţa Guvernului nr.76/2004 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a
adulţilor



Norme si proceduri de aplicare a Ordonanţei nr.129/2000 privind
formarea profesională a adulţilor:
•

Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată ,
cu modificări şi completări la Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea,
organizarea

şi

funcţionarea

Consiliului

Naţional

de

Formare

Profesională a Adulţilor
•

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă de muncă

•

Hotărârea Nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul
de muncă

•

Ordin nr. 112/29.02.2008 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea

Forţei

de

Muncă

privind

aprobarea

calificărilor/competenţelor profesionale pentru care se acordă în
anul 2008 sumele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de muncă
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1.6 Instituţii relevante / responsabilităţi


Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD)
București, Piața Walter Mărăcineanu, Nr. 1-3, Sector 1
Tel. 021/3126578, 021/ 3126579, Fax. 021/3126585
Email: contact@cncd.org.ro , www.cncd.org.ro
•
•
•



investighează, constată şi sancţionează faptele de discriminare
monitorizează cazurile de discriminare
acordă asistenţă de specialitate victimelor discriminării

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi
București, Bd. Magheru, Nr. 6-8, Et. 5, Sector 1 Tel. 021/3162044 ,
Fax. 021/3162043 Email: informatii@anes.ro , Web. www.anes.ro
•

Este organismul naţional cu atribuţii în domeniul combaterii
discriminării şi asigurării egalităţii de şanse pe criteriul de gen,
intervenţiile sale putând fi numai la nivelul strategiilor, politicilor
guvernului sau la nivel legislativ.



Inspecţia Muncii
Inspectorii de muncă constată şi sancţionează, în următoarele cazuri:
•
când angajatorul nu introduce în ROF şi ROI dispoziţii pentru
interzicerea discriminărilor şi sancţiuni disciplinare pentru angajaţii
care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi
•

când angajatorul nu îi informează pe angajaţi

•

când angajatorul modifică unilateral relaţiile sau a condiţiile de
muncă, inclusiv prin concedierea persoanei angajate care a înaintat
o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o
plângere la instanţele judecătoreşti competente



Instanţa Judecătorească
•

Dispune ca persoanele responsabile să pună capăt situaţiei
discriminatorii într-un termen pe care îl stabileşte

•

Dispune ca persoana vinovată să plătească despăgubiri persoanei
discriminate într-un cuantum ce reflectă în mod corespunzător
prejudiciul pe care aceasta l-a suferit
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Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
(www.anph.ro)
este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei

Sociale.

Autoritatea

coordonează

la

nivel

central

activităţile de protecţie si promovare a drepturilor persoanelor cu
handicap, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul
promovării drepturilor persoanelor cu handicap, asigură urmărirea
aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor
de protecţie specială a persoanelor cu handicap.



Agenţia Naţională pentru Romi (www.anr.gov.ro)



Direcţiile Generale de Asistenţă Judeţeană şi Protecţia Copilului
(DGASPC) aflate în subordinea Consiliului Judeţean



Institutul Naţional de Statistică (www.insse.ro)



organizaţii neguvernamentale



etc
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2. Modalități practice de implementare a „Manualului pentru
abordarea integratoare a genului şi diversităţii socio-culturale
în practica zilnică a educaţiei şi pregătirii profesionale” în
programele de formare profesională.

2.1 Diversitate şi Gen! Ce este în spatele acestor noţiuni?
Definiţii.
Termenul “diversitate” descrie conceptul unei societăţi care constă din
grupuri diferite cu caracteristici diferite. Aceste caracteristici sunt de exemplu:
sexul, vârsta, mediul social, religia, etnicitatea etc.
Diversitatea socio-culturală este variaţia identităţilor sociale şi culturale printre
oamenii care coexistă.
Diversitatea socio-culturală este un dat. Nu este o opţiune sau ceva pe care
decidem dacă să îl avem sau nu. Unde sunt doi sau mai mulţi oameni, avem
diversitate
Conceptul de diversitate a luat naştere din principiile “gender mainstreaming”
şi “intercultural training”. Îşi are originile în mişcarea pentru respectarea
drepturilor omului din SUA.
Conceptul de diversitate socio-culturală reprezintă un mozaic de diverse medii,
religii, etnicităţi, medii sociale, vârste, genuri, identitate sexuală, dizabilităţi,
valori şi alte diferenţe care sunt reprezentate la fiecare individ şi care ne fac
unici.
În sine, conceptul de diversitate socio-culturală are mai multe sensuri, pe care
trebuie să le luăm în considerare: diversitate etno-rasială (diversitatea
comunităţilor şi minorităţilor naţionale), diversitate generaţională, diversitatea
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unor „comunităţi de interese”, diversitatea creată de origine socială, nivel
educaţional, sex, obiceiuri etc.
Pe lângă elementele comune, fiecare dintre aceste grupuri şi comunităţi are
propria sa identitate (culturală, socială etc.). Acceptarea diferenţelor şi
recunoaşterea drepturilor tuturor acestor comunităţi este punctul de plecare şi
scopul final, în acelaşi timp al campaniei Consiliului Europei „Toţi diferiţi, toţi

egali”.
În egală măsură, diversitatea culturală are o multitudine de componente:
multiculturalitate, interculturalitate, etnodiversitate, diversitate lingvistică,
diversitate a religiilor, credinţelor şi obiceiurilor, drepturi culturale, mobilitate
artistică şi circulaţie liberă a operelor, dezvoltarea industriilor culturale şi
circulaţia produselor culturale etc.
Termenul “gen” descrie construcţia socială a bărbaţilor şi a femeilor şi
nedreptăţile inerente la care sunt supuşi în general. Este una dintre
dimensiunile primare ale termenului “diversitate” descris mai devreme.
Cuvântul englez “gender”- româneşte “gen” nu este echivalentul conceptului
de masculinitate şi feminitate biologică, ci înseamnă crearea socială a ideii
stereotipice de bărbaţi şi femei. “Genul” şi “caracteristicile” corespunzătoare
acestuia nu sunt înnăscute ci sunt asumate prin intermediul socializării; ele
sunt schimbătoare.
Încă din anii ’70, secolul XX, mişcarea feministă critică determinismul biologic
al rolurilor de gen şi subliniază constructivismul social, care creează o ierarhie
bazată pe sexe, unde femeile sunt subordonate bărbaţilor.
De aceea, determinismul biologic este folosit pentru a menţine relaţiile
inechitabile de putere, sau mai bine zis, patriarhia.

Determinismul biologic include argumente care definesc inferioritatea
socială în termenii unei baze biologice fundamentale; în relaţie cu
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diferenţele de gen, acesta poate fi hormonal, de dezvoltare, evolutiv etc.
[…] Mai departe, determinismul biologic apără şi menţine relaţia de
putere, spunându-ne nu numai că bărbaţii şi femeile sunt diferiţi datorită
structurii lor biologice , dar şi că unul este superior celuilalt. 1

2.2 Fundamente didactice
Din punct de vedere al contextului organizatoric, manualul poate fi
implementat, parțial sau total în următoarele contexte:



În programe de formare special concepute în acest scop traininguri de diversitate socio-culturală sau gen, care acoperă
două-trei zile de training;



În programe de formare de formatori sau de formare de abilități de
predare sau consiliere - traininguri TOT, programe de formare de
consilieri școlari și vocaționali, programe de formare și de abilitare,
programe de perfecționare, etc.



În formarea profesională propriu-zisă, ca modul independent de
formare de competențe fundamentale, problematica diversității și
genului dezvoltând

competențele interpersonale și civice ale

cursanților.



În formarea la locul de muncă, unde formarea preventivă a
angajaţilor privind aspectele de gen şi diversitate are atât rol de
prevenţie dar şi o cerinţă legală, atât pentru angajat cât şi pentru
angajator

Din punct de vedere al formelor de organizare a activității de formare și/sau
consiliere, manualul poate fi utilizat:

1



În activități de formare și/sau consiliere individuală



În activități de formare și/sau consiliere de grup.

Cf.: Keller 1992: 245
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Principalele caracteristici ale manualului, din punct de vedere al conceptului
acestuia sunt:



Manualul

este

bazat

pe

paradigma

pedagogiei

bazate

pe

competențe;



Manualul respectă principiile de baza ale educației adulților



Deși suntem conștienți de diferențele dintre instruire și consiliere,
manualul este bazat pe o abordare mixtă a problematicii de gen și
diversitate, atât din perspectiva instruirii, cât și a consilierii
vocaționale



Activităţi de predare/formare bazate pe strategii educaţionale
diverse, adaptabile diferitelor grupuri sociale particulare,



Predarea și/sau formarea sunt centrate pe cursant, în sensul în care
acesta are

posibilități multiple de a reflecta și construi propria

învățare



Evaluarea cantitativă şi calitativă a rezultatelor cursului, care permit
o autoevaluare complexă a cursanţilor



Deși scopul principal al manualului este dezvoltarea de competențe
legate de implementarea abordării integratoare a egalității de șanse
între bărbați și femei și a diversității, el are în vedere două tipuri de
obiective incluse în activitățile de formare ale acestuia:
o Dezvoltarea competențelor profesionale de bază, având în
vedere,

printre

altele,

o

mai

bună

înțelegere

a

caracteristicilor profesiilor, ocupațiilor și a locurilor de
muncă particulare, o mai bună adaptare la mediul socioprofesional, etc.
o Dezvoltarea de competențe fundamentale și generale,
printre care competențele sociale și civice și cele de
gândire critică
Manualul este conceput din perspectiva paradigmei pedagogiei bazate pe
competențe, ceea ce înseamnă că scopul final al activităților acestui manual
este dezvoltarea de noi competențe.
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Conform teoriei pedagogice, competențele sunt tri-factoriale, deci activitatea
de formare urmărește dezvoltarea simultană a trei planuri distincte:



Planul cognitiv, declarativ; dezvoltarea de cunoștințe și formarea de
reprezentări cu privire la diversitate și gen, şi dezvoltarea unor
algoritmi de raționament care sunt sensibili la problematica
diversității și genului în formarea profesională



Planul executiv, procedural; prin care se urmărește dezvoltarea de
abilități practice de aplicare a abordării integratoare de gen și
diversitate



Planul atitudinal, ce urmărește modificarea și/sau construirea de
atitudini pozitive față de diversitatea socio-culturală și de gen a
spațiului profesional și a implicațiilor acestora

Respectând modelul andragogic, specific educației adulților, am conceput
manualul bazându-ne pe următoarele presupoziții cu privire la cursanții ce vor
utiliza acest manual (formatori și consilieri VET) și beneficiarii finali ai
activităților prezentate în acest manual (cursanți VET):



Cursantul adult este auto-centrat (el este responsabil pentru propria
formare, incluzând modalitățile de planificare, implementare și
evaluare a propriei formări profesionale)



Învățarea se bazează pe experiențe de viață, dobândite de cursant
de-a lungul anilor. Este evident că fiecare cursant contribuie la
propria formare cu modalitățile sale unice de a înțelege lumea,
bazate pe experienţele sale anterioare



Învățarea este determinată de o nevoie reală de a înțelege mai bine
modalitățile de adaptare optimă la spațiul socio-profesional



Activitățile din manual nu sunt pur teoretice, ci au aplicabilitate
imediată în viața profesională a cursanților



Motivația pentru învățare este intrinsecă, bazată pe împlinirea unor
nevoi reale, de nivel înalt, cum este nevoia de auto-actualizare
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Cursanții preferă informații concrete



Cursanții doresc să rezolve probleme reale



Cursanții au nevoie de metode de formare diverse.

Gen şi Diversitate socio-culturală
în formarea profesională (VET)

Deși asemănătoare, activitatea de predare/formare și cea de consiliere sunt
două activități distincte, fiecare cu caracteristicile sale. Problematica genului și
diversității reprezintă o provocare deosebită pentru fiecare dintre cele două
abordări datorită faptului că niciuna nu poate, separat, să își atingă
obiectivele.
Din acest motiv am decis ca abordarea didactică să combine cele două tipuri
de abordări și implicit, cele două seturi de obiective. De exemplu, nu este
suficient ca la finalul formării cursantul să cunoască principalele aspecte și
abordări privind genul și diversitatea (obiectiv cognitiv), este necesar ca
reprezentările și conceptele

sale să se restructureze în conformitate cu

informațiile achiziționate și în congruență cu propria imagine de sine (obiectiv
de consiliere). Astfel, manualul este nu doar un instrument de predare, ci și un

instrument de consiliere.
Grupurile de beneficiari sunt diverse, de la

persoane aflate în situaţii

tranzitorii (şomaj) la grupuri cu nevoi speciale, de la tineri în curs de formare
(ucenici), la persoane adulte în curs de perfecţionare.
Din punct de vedere educaţional, toate activităţile pot fi adaptate uneia dintre
cele patru strategii didactice curente:



Strategii individuale



Strategii bazate pe grupuri mici:
o Perechi inegale (tutoring)
o Perechi egale



Strategii bazate pe grupuri mici



Strategii bazate pe grupuri mari.

Desigur, toate aceste strategii necesită o flexibilitate crescută a metodelor şi
instrumentelor angajate în activitatea de predare/formare, precum şi o
adaptare a curriculumului la nevoile şi cerinţele grupului de beneficiari.
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Formarea centrată pe cursant este aproape obligatorie în contextul pedagogic
actual. Cursantul are astfel libertatea de a-și dezvolta o modalitate unică de a
înțelege și de a asimila informațiile disponibile în acest manual. Centrarea pe
cursant este evidentă în cadrul activităților prezentate în acest manual, care
sunt concepute astfel încât cursanții să aibă posibilitatea de a reflecta și
dezbate modalitățile de a înțelege conținuturile din manual. De asemenea,
manualul permite o maximă flexibilitate în abordarea predării și în selectarea
sau adaptarea conținuturilor la nevoile cursanților
Scopul evaluării didactice în situaţii de predare pe bază de competenţe are ca
scop nu doar evaluarea cantitativă a achiziţiilor cognitive, cu scop sumativ în
vederea dobândirii unui calificativ, ci are ca scop oferirea unui feedback
realist, ce permite dezvoltării ulterioare. În consecinţă, metodele de evaluare
au ca scop evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor. Metodele de
evaluare sunt diverse, de la chestionare şi scale, la întrebări de autoreflecţie.
Includerea obiectivelor secundare în conținutul formării este o modalitate
eficientă de a dezvolta simultan seturi diferite de competențe. Deși activitățile
de formare în abordarea integratoare a genului și diversității sunt prioritare,
alte competențe şi abilităţi sunt de asemenea formate, dezvoltate sau
exersate, printre care:



Abilități de gândire critică;



Abilități de comunicare și interacțiune socială;



Abilități de autoanaliză și autocunoaștere



Abilități de cunoaștere a caracteristicilor profesionale și ale locului
de muncă
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Abilități de literație



Abilități de consiliere

Gen şi Diversitate socio-culturală
în formarea profesională (VET)
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3. Workshop „Introducerea egalităţii de gen şi a
elementelor cheie de gestionare a diversităţii socioculturale în practica educaţională”

3.1 Introducere
Workshopul prezentat în secţiunile următoare reprezintă un model de

implementare a manualului în activitatea de formare profesională. Acest
model reprezintă un exemplu, care, în consecinţă, este adaptabil oricărei
situaţii particulare în funcţie de nevoile cursanţilor şi opţiunile formatorului. El
poate fi utilizat şi în forma în care este prezentat, în sesiuni de 2 zile de
formare a formatorilor VET în domeniul diversităţii socio-culturale şi genului.
Studiile de caz din Anexa au de asemenea caracter orientativ şi au constituit
resurse pentru testare în cadrul cursurilor de Formator organizate de FRG
Timişoara
Workshop-ul „Introducerea egalităţii de gen şi a elementelor cheie de
gestionare a diversităţii socio-culturale în practica educaţională” se adresează
unui grup ţintă format din formatori şi cadrelor didactice din VET precum şi
responsabililor cu instruire din cadrul companiilor, consilieri şi responsabili de
resurse umane . Nu într-o mai mică măsură vor fi implicate asociaţii şi fundaţii
care activează în domenii sensibile subiectului abordat.
Obiectivul general este acela de formarea competenţelor necesare integrării
noţiunilor referitoare la egalitatea de gen şi a elementelor cheie de gestionare
a diversităţii socio-culturale în practica educaţională
Obiectivele primei zile sunt acelea de a transfera formatorilor VET terminologia
şi cadrul conceptual în ceea ce priveşte diversitatea socio-culturală si genul,
precum şi familiarizarea participanţilor cu privire la aspectele legate de situaţia
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grupurilor dezavantajate pe piaţa muncii, prevederile legale şi situaţia privind
segregarea muncii şi diferenţele care apar între genuri.
În ziua a doua se caută stimularea formatorilor în direcţia întocmirii planurilor
de lecţie care să înglobeze problematica de gen şi diversitate socio-culturală
utilizând exerciţiile prezentate în Partea a 4-a din “ Manualului pentru
abordarea integratoare a genului şi diversităţii socio-culturale în practica
zilnică a educaţiei şi pregătirii profesionale”
Workshopul se bazează pe utilizarea de metode şi exerciţii moderne de
predare, este preferabil ca numărul maxim de participanţi să fie 12 în cazul
unui singur trainer.

3.2 Descriere
Denumire workshop
„Introducerea egalităţii de gen şi a elementelor cheie de gestionare a
diversităţii socio-culturale în practica educaţională”
Durată:

2 zile (12 ore)

Obiectiv general workshop
Formarea de competenţe necesare integrării noţiunilor referitoare la egalitatea de
gen şi a elementelor cheie de gestionare a diversităţii socio-culturale în practica
educaţională
Grupul ţintă
În urma concluziilor formatorilor care au testat produsele proiectului, atât în
perioada de testare / validare cât şi ulterior în cadrul a două cursuri de
Formator organizate de FRG Timişoara acest mod de organizare poate fi
aplicat cu succes următoarelor categorii:
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formatori, cadre didactice din VET



responsabili cu instruirea şi de resurse umane din companii

Gen şi Diversitate socio-culturală
în formarea profesională (VET)


experţi ai ONG-urilor responsabili cu formarea beneficiarilor



experţi în consilierea pentru ocuparea unui loc de muncă

Anexe
În anexă sunt exemplificate câteva studii de caz din practica zilnică a predării
în programele de formare profesională iniţială şi continuă

Obiective

Obiective pentru Ziua 1-a



creşterea nivelul de cunoştinţe al participanţilor pentru a sensibiliza
oamenii vis-à-vis de probleme legate de gen şi diversitate, limbaj,
stereotipuri



familiarizarea participanţilor cu privire la aspectele legate de situaţia
grupurilor dezavantajate pe piaţa muncii, prevederile legale şi situaţia
privind segregarea muncii şi diferenţele care apar între genuri



participanţii prezintă şi conştientizează grupurile dezavantajate cu
privire la discriminare în viaţa privată şi cea profesională, identifică
aspecte legate de gen din punct de vedere al stereotipurilor referitoare
la caracteristicile tipice ale femeilor şi bărbaţilor



participanţii cunosc noi metode şi instrumente de predare care să
crească conştientizarea cursanţilor la problematica de gen şi diversitate

Obiective pentru Ziua 2-a



participanţii cunosc noi metode şi instrumente de predare care să
crească conştientizarea cursanţilor la problematica de gen şi diversitate



participanţii integrează metode şi instrumente de predare în practica
curentă în scopul conştientizării cursanţilor la problematica de gen şi
diversitate



participanţii vor prezenta aspecte care intervin la nivel instituţional în
vederea abordării corecte a problematicii de gen şi diversitate
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Program Ziua 1-a
Titlul temei
abordate

Obiective pentru tema propusă

Metode / Instrumente folosite

Participanţii vor fi capabili:
- să înţeleagă obiectivele cursului şi
modul de desfăşurarea al acestuia

- - se vor prezenta obiective pentru ziua
în curs, se vor prezenta participanţii,
aşteptările şi temerile cu privire la
seminar
25 min
Exerciţiu Ice Breaking
5 min

Noţiuni
introductive.
Conceptul de gen
şi diversitate

- să înţeleagă semnificaţia termenilor
folosiţi
- să descrie conceptele de gen si
diversitate

- se va face o prezentare a conceptelor
Gen şi Diversitate socio-culturală şi
Glosarul de termeni
1 oră

- să prezinte aspecte legate de situaţia
grupurilor dezavantajate pe piaţa
muncii
- să se familiarizeze cu prevederile
legale şi a statisticilor privitoare
ocuparea muncii

Participanţii vor fi capabili:
- să facă ca grupurile dezavantajate să
fie conştiente de discriminarea lor in
viaţa privata şi în cea profesională

Implementarea
noţiunilor de gen
şi diversitate în
formarea
profesională

- să cunoască construcţia socială a
genului şi să combată stereotipurile
referitoare la caracteristicile tipice ale
femeilor şi bărbaţilor

Exerciţii: (Vezi manual P4-a)
35 min
- se vor prezenta capitolele din Manual
referitoare la: reglementări legislative şi
situaţia statistică din UE şi România
privind ocuparea muncii
1 oră
- se va prezenta relevanţa problemelor
legate de gen si diversitate pentru
instructorii VET,
30 min
Sugestii:
- Exerciţii (Vezi manual P4-a)
1.5 Sex sau gen(masculin sau feminin)
care este diferenţa?
30 min
1.8. Să ne înţelegem unul pe altul

- - să selecteze şi să utilizeze metode şi
instrumente de predare care să crească
conştientizarea participanţilor la
problematica de gen şi diversitate

40 min
3.4 Despre agresivitatea limbajului
30 min
5.1 Interviu pentru slujbă
50 min
6.2 Analiza filmelor & telenovelelor TV
aprox 60 min
Timp TOTAL: aproximativ 7 ore
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Program Ziua 2-a
Titlul temei
abordate

Recapitulare ziua
precedentă

Obiective pentru tema propusă

Metode / Instrumente folosite

- să reflecteze asupra noţiunilor
învăţate în ziua 1-a
- să înţeleagă obiectivele pentru ziua a
2 -a

- scurtă reflexie asupra noţiunilor
prezentate in Ziua 1-a
- prezentarea obiectivelor pentru Ziua
2-a
20 min

8. 2 Societatea găseşte un loc pentru
tine
aprox 50 min
- să selecteze şi să utilizeze metode şi
instrumente de predare care să
crească conştientizarea participanţilor
la problematica de gen şi diversitate

Implementarea
noţiunilor de gen
şi diversitate în
formarea
profesională
- să promoveze la nivel instituţional un
concept corect faţă de gen şi
diversitate

8.5 Discuţii despre diversitate
aprox 60 min
9. Altele: Alte posibile exerciţii /
Metode moderne de predare
aprox 20 min
- se vor împărţii participanţii pe grupuri
funcţie de instituţiile de unde provin
- se vor selecta teme din programa
şcolară pentru care se vor elabora
proiectul didactic pentru o tema dată
(studii caz în Anexa1)
- se vor prezenta practic exerciţiile
propuse şi se vor trage concluzii
aprox 2 ore
- se vor purta discuţii şi se vor
prezenta aspecte care intervin la nivel
instituţional în vederea abordării
corecte a problematicii de gen şi
diversitate
aprox 40 min

Recapitulare
workshop
Evaluare

- să expună o vedere de ansamblu
asupra noţiunilor învăţate şi metodelor
folosite
- să evalueze wokshopul

- se vor recapitula noţiunile învăţate şi
metodele folosite
- se va utiliza chestionarul pentru
evaluarea seminarului (vezi ANEXA 2)
aprox 40 min
Timp TOTAL: aproximativ 6 ore
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3.3 Anexe
Anexa 1
Exemple / studii de caz pentru identificarea de teme din programele de
formare profesională iniţială şi continuă unde noțiunile de gen si diversitate
socio-culturală pot fi introduse în practica predării curente

Studiu de caz 1 – Formarea profesională iniţială
Şcoala de arte si meserii: Nivel 1 - Lucrător în Structuri pentru Construcţii
Referitor Cadrul LEGAL de organizare (PLAN CADRU DE INVATAMANT, Şcoala

de arte si meserii: Extras din Anexa 1 la OMECT nr. 5723/23.12.2003 cu privire
la aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a)
Planurile cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a X-a reprezintă un
document reglator esenţial – componentă a curriculumului naţional – şi, prin
aceasta, un instrument de bază în promovarea politicii educaţionale la nivel
naţional.
Elaborarea acestui document s-a realizat ţinând seama de:



reperele decizionale majore pentru fundamentarea procesului de
reformă a învăţământului preuniversitar din România, identificate atât
în documentele programatice elaborate de Guvernul României, cât şi în
cele elaborate de instituţiile europene, respectiv în documentele
agreate în comun de Guvernul României şi instituţiile europene;



obiectivele actuale ale reformei învăţământului din România vizând
finalităţile, curriculumul şi structura învăţământului obligatoriu stabilite
în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.
268/2003 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995;
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asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra
obiectivelor sistemelor educaţionale şi de formare profesională din
Europa, ratificat de Consiliul European de la Barcelona, în 2002, şi a
Declaraţiei miniştrilor europeni ai educaţiei şi formării profesionale şi a
Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării europene în
formarea profesională – „Declaraţia de la Copenhaga”, convenită la
Copenhaga în 2002;



rezultatele dezbaterilor publice asupra proiectelor planurilor cadru de
învăţământ pentru clasele a IX-a – a X-a, sintetizate în raportul
încheiat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

În

conformitate

cu

Legea

nr.

268/2003

pentru

modificarea

Legii

învăţământului nr. 84/ 1995, clasele a IX-a – a X-a – ciclul inferior al liceului –
sunt, în acelaşi timp, parte a învăţământului obligatoriu şi a învăţământului
liceal.

În aceste condiţii, structura noilor planuri cadru de învăţământ pentru clasele
a IX-a – a X-a este determinată de nevoia de adaptare a curriculumului
naţional la schimbările intervenite în structura învăţământului preuniversitar:
pe de o parte, prelungirea duratei învăţământului obligatoriu la 10 clase, iar pe
de altă parte, apartenenţa claselor a IX-a şi a X-a la învăţământul liceal sau la
învăţământul profesional – şcoala de arte şi meserii.

Domeniile: mecanic, electric, electromecanic, electronica si automatizări
textile-pielărie; construcții; tehnici poligrafice;
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Extras din ANEXA nr. 7 la OMECT nr. 5723 din 23.12.2003
Clasa IX-a – selecţie
Nr

Aria curriculara

Disciplina

Crt
3

Om şi societate

Cultură civică/
antreprenorială

6

Consiliere şi orientare

Orientare şi consiliere vocaţională

CULTURĂ CIVICĂ / ANTREPRENORIALĂ
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării si tineretului nr. 3458 /
09.03.2004
PROGRAMĂ SCOLARĂ PENTRU CLASA A IX-A, SCOALA DE ARTE SI MESERII
Aprobat prin ordin al ministrului Nr. 3458 / 09.03.2004.
Disciplinele “Cultură civică / antreprenorială” sunt prevăzute în Planul de
învăţământ pentru Şcoala de arte si meserii la clasa a IX-a, beneficiind de un
buget de timp de o oră pe săptămână.
Curriculum-ul pentru disciplinele “Cultură civică / antreprenorială” răspunde
cerinţelor formulate în textul Legii Învăţământului, referitoare la idealul
educaţional si la finalităţile învăţământului.
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I.

Individ şi societate
Competenţe specifice

1.1. Utilizarea corectă a conceptelor specific
culturii civice si antreprenoriale
2.1. Operarea adecvată cu conceptele în
contexte noi
2.2. Explicarea, pornind de la situaţii
concrete a legitimităţii normelor
3.1. Rezolvarea în echipă a unor sarcini de
lucru prin asumarea unor roluri diferite
4.1. Utilizarea dialogului si negocierii în
relaţionarea cu parteneri, grupuri, instituţii
4.2. Manifestarea respectului în relaţiile cu
ceilalţi
5.1. Stabilirea unor criterii de decizie
adecvate rezolvării situaţiilor problemă
ţinând cont de consecinţe posibile

Conţinuturi
1. Relaţia individ – societate democratică:
- Status si rol social (poziţii ale individului în societate,
competenţe asociate acestora)
- Integrarea individului în societate: costuri si beneficii ale
integrării
2. Individul si exercitarea calităţii de cetăţean:
- Relaţii sociale si reglementarea lor
- Norme morale
- Norme juridice
- Rolul normelor în viaţa socială (funcţiile sociale ale
normelor; avantaje si dezavantaje ale individului în raport
cu respectarea normelor)
3. Drepturi si responsabilităţi în societate:
- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
- Drepturi civile si politice în contextul
drepturilor omului si al Constituţiei României

CONSILIERE ŞI ORIENTARE VOCAŢIONALĂ
Aprobat prin ordin al ministrului Nr. 3552/08.04.2004
Anexa nr. 1 la ordinul ministrului educaţiei cercetării nr. 3552./ 08.04.2004
Orientarea şi consilierea vocaţională (OCV) răspunde unor nevoi importante ale
integrării tinerilor în societatea modernă:



asigurarea accesului echitabil la oferta educaţională a celor care
urmează şcoala de arte şi meserii (SAM);



buna lor integrare socio-profesională şi pe piaţa forţei de muncă;



dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor necesare, pentru a face faţă
schimbărilor viitoare pe plan personal şi profesional.
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UNITATEA DE COMPETENŢĂ
DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI
Competenţe
individuale

Conţinuturi tematice

1.
Exprimă opţiuni privind
traseul personal de
educaţie şi formare
profesională

Oferta educaţională: programe şcolare, de calificare, de
conversie profesională

Alternative educaţionale şi de pregătire profesională.

Educaţia co-vârstnicilor (peer education). Tipuri de programe de
educaţie a co-vârstnicilor.

Oferta de educaţie. Platforme europene privind oportunităţi de
studiu şi muncă în Europa.
Factori: influenţa familiei, şcolii, comunităţii, economiei şi
culturii

Deciziile şi influenţe în alegerea carierei.

Presiunea grupului: comportamente de risc.

Multiculturalitate şi globalizare.
Obiective realiste: obiective corelate cu posibilităţile proprii, cu
necesităţile socio-economice

Obiectivele şi planul de carieră.

Strategii de dezvoltare profesională pe termen scurt şi pe termen lung.
Marketing personal: modalităţi de prezentare, de redactare a
unui Curriculum Vitae (CV), a unei scrisori de intenţie,
comunicare asertivă, interviu

Portofoliul personal: CV, scrisoarea de intenţie, referinţe, certificate
de competenţă, diplome.

Pregătirea pentru interviul de angajare.

De la angajat la angajator. Paşii unei afaceri.

2.
Descrie lumea
profesiilor

Surse formale: Agenţii de Ocupare a Forţei de Muncă, ziare,
reviste, consilierul şcolar

Surse de informare: mass-media, Internet, instituţii, reţea interpersonală. Explozia informaţională. Anticiparea tehnologiilor viitoare.

Centre de informare / formare pe Internet. Motoare de căutare.
Platformă şi portal. E-mail, chat, forum de discuţii. Web site-uri de
interes. Servicii de consiliere prin telefon.

Reprezentările sociale ale profesiilor.
Surse informale: reţeaua personală (colegi, prieteni), massmedia

Dezvoltarea unei reţele de persoane pentru sprijin reciproc.

Rubrici de specialitate, evaluarea anunţurilor de angajare.
Caracteristicile profesiilor: cerinţele minime pentru profesie
descrise în Clasificarea Ocupaţiilor din România

Dinamica pieţei muncii.

Meserii tradiţionale şi meserii de viitor.
Oportunităţi pentru dezvoltarea carierei: oferta locurilor de
muncă în concordanţă cu posibilităţile şi aspiraţiile proprii

Recrutarea şi selecţia personalului.

Politica angajării. Analiza angajatorului. Drepturile angajatului.

Şomaj şi protecţie socială.
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Studiu de caz 2 – Formarea profesională continuă

Exemplificare pentru meseria:

LUCRĂTOR ÎN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCŢII
PLANUL CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT, Curs de calificare cu durata de 2,5 luni (10
săptămâni)
Cod nomenclator calificare : 7122.1.3, Nivelul 1 de calificare

Numărul de ore şi repartizarea lor pe obiectele de studiu
1.- Pregătire teoretică de specialitate
4
2.- Pregătire practică de specialitate
6
Din care :
- Instruire practică în atelierele şcolii 2
- Practică în producţie
4
TOTAL.-

săpt. x 30 ore/săpt. =
săpt. x 40 ore/săpt. =

120 ore
240 ore

săpt. x 40 ore/săpt.
săpt. x 40 ore/săpt.
=

80 ore
160 ore
360 ore

Repartizarea orelor pe obiectele de studiu
Nr.
crt.
1
2
3
4

5
6

Obiectele de studiu
Tehnologia lucrărilor de construcţii
Materiale de construcţii
Desen tehnic de specialitate
Legislaţia muncii, relaţiilor de muncă şi
sociale
Total ore pregătire teoretică
Instruire practică în atelierele şcoală
Practică în producţie
Total ore pregătire practică
Total ore curs

Total
ore

Pregătire
teoretică

68
24
16
12

68
24
16
12

120
80
160
240
360

120

120

Pregătire
practică

Nr.
ore/săpt.
17
6
4
3
30
40

80
160
240
240
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Condiţii de acces – Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul
de formare:



Absolvent a 8 clase gimnaziale conform Legii Învăţământului nr.84/95
şi OUG nr.36/97



Pentru nivelul 1 de calificare se admit şi cu studii gimnaziale
incomplete



Aviz medical cu menţiunea Apt pentru cursul de calificare în meseria de
„Lucrător în structuri pentru construcţii”

41

Standard utilizat pentru elaborarea programelor de pregătire :
Standard de Pregătire Profesională pentru Şcoala de Arte şi Meserii Calificarea
: Lucrător în structuri pentru construcţii, Ediţia 2003, Nivelul 1 de calificare Cod Nomenclator de calificare : 7122.1.3
Unităţi de competenţă profesională vizate prin programa de pregătire :
1. Comunicare la locul de muncă
2. Igiena şi securitate muncii
3. Lucrul în echipă
4. Organizarea locului de muncă
5. Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
6. Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei
7. Rezolvarea de probleme
8. Noţiuni generale despre construcţii
9. Materiale de construcţii
10. Planuri de construcţii
11. Prelucrarea materialelor
12. Săpături şi sprijiniri
13. Cofraje din lemn
14. Lucrări simple de armare
15. Lucrări de betoane
16. Executarea zidăriilor simple de cărămidă
17. Executarea tencuielilor obişnuite drişcuite
PROGRAMA CADRU
Calificarea: LUCRĂTOR ÎN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCŢII
Cod Nomenclator: 7122.1.3 , Sectorul: Construcţii , Nivelul 1
Programa – cadru a fost elaborată în cadrul proiectului Româno – German
„Asigurarea calităţii formării profesionale în România” implementat de ABU
Consult în numele GTZ
Centru Pilot:

Fundaţia Româno – Germană Timişoara Centrul de
Pregătire şi Perfecţionare Profesională în Domeniul
Construcţiilor

Autori:

Ştefan Neamţu, Dan Ionel Lazăr, Mihail Bocănete

Referenţi:

Liliana Voicu,
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Obiective de referinţă

La finalul modulului cursantul va fi
capabil:
Să aplice principiile comunicării interumane
Să folosească terminologia de specialitate în
relaţiile de serviciu
Să utilizeze corect mijloacele de comunicare

Să-şi asume sarcinile care îi revin în echipă şi să
colaboreze cu membrii echipei pentru îndeplinirea
lor
Să formuleze întrebări pentru clarificarea
sarcinilor
Să respecte condiţiile care se impun pentru
activitatea în echipă
Să aplice principiile ergonomiei în organizarea
locului de muncă
Să cunoască serviciile şi departamentele din
cadrul unităţilor de construcţii
Să obţină informaţii despre cerinţele locului de
muncă
Să abordeze agenţi economici
Să-şi susţină interesul pentru angajare
Să realizeze un dosar de angajare

Să descrie modalităţile de salarizare şi de
cointeresare a personalului muncitor
Să enumere prevederile contractului colectiv de
muncă la nivel naţional
Să enumere principalele prevederi ale codului
muncii privind raporturile de muncă
Să precizeze măsuri de protecţie socială în caz de
şomaj

Conţinutul de bază pe teme / secvenţe de
pregătire
Tema nr.2 …………………………2 ore
Comunicare la locul de muncă
Comunicarea interumană, capacitatea de comunicare
Selectarea, sintetizarea şi comunicarea informaţiilor
folosind terminologia de specialitate
Mijloace moderne de comunicare: clasificare, utilizarea
corectă a mijloacelor de comunicare
Evaluare curentă
Tema nr. 3………………………….1 ore
Desfăşurarea activităţii în echipă
Formaţiuni de lucru : brigada, echipa.
Componenţa formaţiunilor de lucru, scheme de
organizare, raporturi ierarhice şi funcţionale
Sarcini individuale sarcini colective în cadrul echipei,
repartizarea sarcinilor în cadrul echipei şi colaborarea cu
membrii echipei pentru îndeplinirea lor
Condiţiile activităţii în echipă : implicarea tuturor
membrilor, respectarea dreptului de opinie a celorlalţi,
respectarea responsabilităţilor individuale
Ergonomia: factorii ergonomici, organizarea ergonomică
a locului de muncă
Evaluare curentă
Tema nr. 4………………………….2 ore
Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
Structura unităţilor de construcţii montaj
Contactele cu birourile de informare şi orientare
profesională, documentarea individuală prin intermediul
mass – media
Întocmirea CV-ului
Pregătirea în vederea susţinerii unui interviu şi/sau
concurs în scopul găsirii unui loc de muncă
Evaluare curentă
Tema nr. 5…………………….……4 ore
Organizarea muncii, relaţii de muncă şi sociale
Salarizarea şi cointeresare personalului muncitor,
organizarea muncii
Modalităţi de stabilire a salariului individual
Forme de salarizare
Competenţa profesională
Contractul colectiv de muncă la nivel naţional :
reprezentanţi, conţinut, perioade de valabilitate, drepturile şi
obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor
Cadrul legislativ privind raporturile de muncă, Codul
muncii
Protecţia socială în caz de şomaj : forme şi cauze ale
şomajului
Măsuri luate de stat pentru combaterea discriminării şi a
şomajului. Plata ajutorului de şomaj
Evaluare curentă
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Studiu de caz 3 – Formarea profesională continuă – curs de
perfecţionare FORMATOR, COR 241205

Tematica şi modul de organizare al workshop-ului prezentat anterior a fost
integrat ca modul în cadrul Cursului de Perfecţionare de Formator – COR
241205 pentru formarea profesională a adulţilor

Standardul utilizat în elaborarea programei:
STANDARDUL OCUPAŢIONAL Formator - 2007
Domeniul: Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport
Descrierea ocupaţiei
Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează
şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi
dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau
la locul de muncă.
Această definiţie extinsă este compatibilă cu definiţiile date formatorului la
nivel european
Durată totală: 76 ore

Obiective generale:
La finalul cursului, cursantul va dobândi următoarele competenţe:



Să pregătească un program de formare profesională,



Să efectueze formarea profesională,



Să evalueze cursanţii în urma unui program de formare profesională.



Să revizuiască şi să promoveze programul de formare profesională

Durată modul: 12 ore
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Exemplu: - Model de descriere detaliată a modulului în cadrul programei de pregătire
Nr.
Crt

Competenţe specifice

Conţinut tematic

Metode şi
forme de
activitate

Mijloace de
instruire, materiale
de învăţare

Criterii de performanţă

1

2

3

4

5

6

1.

Prezentarea terminologiei folosite în
contextul diversităţii şi a genului
Informaţii despre statutul formal al
grupurilor dezavantajate din cadrul
pieţei muncii din România şi UE

Expunere

Retroproiector

Conversaţie

Videoproiector

3 ore
Diversitate socio-culturală şi gen
 Termeni şi definiţii
 Cadrul naţional şi european
 Abordarea integratoare a

euristică

Folii transparente

Problematizare

Carioca

Descoperire

Tabla

Chestionare

Reviste de

Segregarea muncii, diferenţa dintre
genuri.

Lucru în grup

specialitate

Noţiuni introductive. Conceptul
de gen şi diversitate

egalităţii de gen

2.

Prezentarea aspectelor care produc
discriminarea grupurilor
dezavantajate lor in viaţa privata şi
în cea profesională
Prezentarea aspectelor legate de
gen din punct de vedere al
stereotipurilor referitoare la
caracteristicile tipice ale femeilor şi
bărbaţilor
Parcurgerea procesului de dezvoltare
pentru a ajunge la învăţarea şi
predarea sensibilă la gen şi
diversitate
Promovarea la nivel instituţional a
unui concept corect faţă de gen şi
diversitate
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Implementarea noţiunilor de gen
şi diversitate în formarea
profesională
9 ore
Diversitate socio-culturală şi gen.
Perspective teoretice.
Diversitate socio-culturală şi gen în
formarea profesională / Aspecte
didactice.
Aspecte practice ale implementării
problematicii de gen şi diversitate
socio-culturală.

Laptop
Problematizare

Videoproiector

Conversaţie

Retroproiector

euristică

Folii transparente

Descoperire

Tabla

Lucru în grup

Manual de
introducere a gender
mainstreaming în
practica de zi cu zi a
educaţiei şi formării
profesionale

Joc de rol
Exerciţiu practic
Brainstorming

- descrie conceptele de gen si
diversitate
- prezintă aspecte legate de
situaţia grupurilor dezavantajate
pe piaţa muncii
se
informează
asupra
prevederilor legale şi ocuparea
muncii

-

prezintă şi conştientizează
grupurile dezavantajate cu privire
la discriminare în viaţa privată şi
cea profesională
- prezintă şi combate aspecte
legate de gen din punct de vedere
al stereotipurilor referitoare la
caracteristicile tipice ale femeilor şi
bărbaţilor
- selectează şi utilizează metode şi
instrumente de predare care să
crească conştientizarea cursanţilor
la problematica de gen şi
diversitate
- promovează la nivel instituţional
un concept corect de abordare a
problematicii de gen şi diversitate

Anexa2
Chestionare de evaluare curs

Evaluare pentru formatori/mentori / consilieri / responsabili cu
instruire din cadrul companiilor
Evaluarea chestionarului este împărţită în 3 părţi:
Evaluarea părţii tehnice
Evaluarea conţinutului
Sentimente
La evaluare, veţi bifa unul dintre punctele 1 şi 4, unde:
1 – Înseamnă total nesatisfăcut
2 – Nesatisfăcut
3 – Satisfăcut
4 – Foarte satisfăcut
Prin intermediul acestui chestionar ne veţi ajuta să îmbunătăţim materialele
proiectului final care vor fi disponibile la sfârşitul proiectului pe site-ul
http://www.gender-and-diversity.eu/ pentru descărcare gratuită.
Vă rugăm înapoiaţi acest chestionar ____________________până la data de
_____________
Vă mulţumim pentru participare!
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1. Evaluarea părţii tehnice
1.1. Vă rugăm evaluaţi organizarea execuţiei programului (orar-timp, locaţie,
durata programului).
1

2

3

4

Comentariu______________________________________________________

1.2. Evaluaţi pregătirea personală a dvs pentru realizarea acestui program
1

2

3

4

Comentariu______________________________________________________

1.3. Evaluaţi suportul tehnic pe durata executării programelor (accesorii –
computere, proiector, etc., materiale-pixuri, stilouri, caiete pentru notiţe,
flipchart şi literatură).
1

2

3

4

1.4. Aţi dori să schimbaţi ceva în executarea tehnică a programului dvs?
Comentariu________________________________________________
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1.5. Evaluaţi aspectul didactic/metodic al Manual pentru abordarea

integratoare a genului şi diversităţii socio-culturale în practica
zilnică a educaţiei şi pregătirii profesionale şi Ghidul didactic
1

2

3

4

Comentariu______________________________________________________

1.6. Vă rugăm notaţi recomandările dvs în vederea schimbărilor ce trebuie
aduse materialelor (Manual pentru abordarea integratoare a genului şi
diversităţii socio-culturale în practica zilnică a educaţiei şi pregătirii
profesionale şi Ghidul didactic)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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2. Evaluarea conţinutului programului
2.1. Vă rugăm evaluaţi conţinutul programului.
1

2

3

4

Comentariu______________________________________________________

2.2. Consideraţi că conţinutul ghidului este corespunzător pentru beneficiar?
Comentariu______________________________________________________
2.3. Este satisfăcător conţinutul programului sau trebuie eliminate anumite
subiecte?
Comentariu______________________________________________________
2.4. Consideraţi că participanţii au achiziţionat noi cunoştinţe/abilităţi graţie
participării la program? (Vă rugăm descrieţi-le pe scurt)
Comentariu______________________________________________________
2.5. Ce subiecte le găsiţi cele mai adecvate?
Comentariu______________________________________________________
2.6. Vă rugăm evaluaţi utilitatea conţinutului materialelor (Manual pentru
abordarea integratoare a genului şi diversităţii socio-culturale în practica
zilnică a educaţiei şi pregătirii profesionale şi Ghidul didactic)
1

2

3

4

Comentariu______________________________________________________
2.7. Vă rugăm, notaţi recomandările dvs. în vederea îmbunătăţirii materialelor
(Manual pentru abordarea integratoare a genului şi diversităţii socio-culturale
în practica zilnică a educaţiei şi pregătirii profesionale şi Ghidul didactic)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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3. Sentimente – Impresii
3.1. Cum v-aţi simţit în grup ca mentor/trainer?
Comentariu______________________________________________________
3.2. Vă rugăm evaluaţi atmosfera de pe parcursul executării programului?
1

2

3

4

3.3. Vă rugăm evaluaţi coeziunea dintre mentor şi participanţi.
1

2

3

4

4. Alte comentarii
Vă rugăm faceţi orice comentarii pe care le consideraţi valoroase pentru
îmbunătăţirea materialelor respective.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Chestionar pentru cursanţi
Chestionarul este împărţit în 4 părţi:
Informaţii generale
Evaluarea părţii tehnice
Evaluarea conţinutului
Sentimente

La evaluarea, bifaţi unul dintre punctele 1 şi 4, unde
1 – Înseamnă total nesatisfăcut
2 – Nesatisfăcut
3 – Satisfăcut
4 – Foarte satisfăcut
Prin intermediul acestui chestionar ne veţi ajuta să îmbunătăţim materialele
proiectului final care vor fi disponibile la sfârşitul proiectului pe site-ul
http://www.gender-and-diversity.eu/ pentru descărcare gratuită.
Vă rugăm înapoiaţi acest chestionar ____________________până la data de
_____________
Vă mulţumim pentru participare!
1. Informaţii generale
Sex: ________________
Vârstă: _______________
Educaţie: _____________
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2. Evaluarea părţii tehnice
2.1. Vă rugăm evaluaţi organizarea execuţiei programului (orar-timp, locaţie,
durata programului).
1

2

3

4

Comentariu______________________________________________________

2.2. Vă rugăm evaluaţi executarea programului de către îndrumător (evaluaţi
munca îndrumătorului dvs.)
1

2

3

4

Comentariu______________________________________________________

2.3. Evaluaţi suportul tehnic pe durata executării programelor (accesorii –
computere, proiector, etc., materiale-pixuri, stilouri, caiete pentru notiţe,
flipchart şi literatură).
1

2

3

4

Comentariu______________________________________________________

2.4. Aţi dori să schimbaţi ceva în executarea tehnică a programului dvs.?
Comentariu________________________________________________
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3. Evaluarea conţinutului
3.1. Vă rugăm evaluaţi conţinutul programului.
1

2

3

4

Comentariu______________________________________________________
3.2. V-au fost satisfăcute aşteptările legate de program?
Comentariu______________________________________________________
3.3. Aţi obţinut informaţii noi şi folositoare prin intermediul acestui program?
(Vă rugăm descrieţi pe scurt)
Comentariu______________________________________________________
3.4. Ce subiecte vi s-au părut interesante?
Comentariu______________________________________________________
3.5. Pe care dintre aceste lucruri le găsiţi cele mai folositoare?
Comentariu______________________________________________________
3.6. Consideraţi că toate subiectele au fost abordate satisfăcător?
Comentariu______________________________________________________
3.7. Aţi dori să adăugaţi sau să schimbaţi ceva?
Comentariu______________________________________________________
4. Sentimente - impresii
4.1. Cum v-aţi simţit pe durata participării la programul de formare?
Comentariu______________________________________________________
4.2. V-aţi dori ca acest tip de formare să se facă şi pe viitor?
Comentariu______________________________________________________
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PARTEA 4-a…
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4. Resurse
4.1 GLOSAR de termeni Gen şi Diversitate socio-culturală
(sursa: GHID PRACTIC PENTRU ABORDAREA INTEGRATOARE A EGALITĂŢII DE GEN
- CPE, 2004-09-24, www.gender.ro, şi website-ul Comisiei Europene consacrat luptei
împotriva discriminării! http://www.stop-discrimination.info/6998.0.html )

Abordarea integratoare a egalităţii de gen – în limba engleză
“gender mainstreaming”
Implică includerea aspectelor de gen în toate politicile, programele, practicile
şi procesul de luare a deciziilor, astfel încât, în orice stadiu şi la orice nivel al
elaborării sau implementării, să se facă o analiză a efectelor asupra femeilor şi
bărbaţilor şi să se acţioneze în consecinţă.
Analiza impactului de gen - în limba engleză “gender impact
assessment”
Examinarea propunerilor de politici/strategii pentru a vedea dacă vor influenţa
femeile şi bărbaţii în mod diferit, în scopul adaptării acestora pentru
neutralizarea efectelor discriminatorii şi pentru promovarea egalităţii de gen.
Este unul dintre instrumentele folosite în metoda “gender proofing”.
Desegregare pe piaţa muncii – în limba engleză “labour market
desegregation”
Politici privind reducerea sau eliminarea segregării/discriminării (verticale
şi/sau orizontale) pe piaţa muncii.
Diferenţa dintre genuri – în limba engleză “ gender gap”
Termen care desemnează diferenţele dintre bărbaţi şi femei din punctul de
vedere a trei dimensiuni:
1. Accesul la viaţa politică;
2. Accesul la piaţa forţei de muncă salarizate;
3. Domeniul bunăstării umane în sens larg;
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Pentru a vorbi de o diminuare a „diferenţei de gen” sunt necesare o serie de
schimbări, dintre care cele mai importante sunt:



Redefinirea diviziunii muncii casnice;



Restructurarea modalităţilor concrete de distribuire a recompenselor şi
oportunităţilor de progres ale femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii
plătite.

Echitate de gen – în limba engleză “gender equity”
Corectitudinea tratamentului în funcţie de gen, care poate fi tratament egal
sau tratament diferit, dar considerat echivalent în ceea ce priveşte drepturile,
obligaţiile şi oportunităţile.
Egalitatea de şanse – în limba engleză “equal opportunities”
Conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte
capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte de gen;
faptul că diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi
bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate în mod egal;
înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de aceeaşi libertate de a-şi realiza
aspiraţiile.
Evaluarea sistematică a probelor privind includerea dimensiunii de
gen – în limba engleză “Gender proofing”
O analiză a unei propuneri de strategie pentru a asigura faptul că s-au evitat
potenţiale efecte discriminatorii pentru unul dintre genuri şi că se promovează
egalitatea de gen. Metoda prin care se asigură faptul că toate politicile şi
practicile din cadrul unei organizaţii/instituţii au efecte benefice asupra
bărbaţilor şi femeilor în egală măsură.
Roluri de gen – în limba engleză “gender roles”
Atitudinile şi comportamentele dominante pe care societatea le asociază cu
fiecare sex. Acestea include drepturile şi responsabilităţile normative pentru
bărbaţi şi femei într-o anumită societate. Rolurile de gen presupun un amestec
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de comportamente psihologice, atitudini, norme şi valori, pe care societatea le
desemnează ca fiind masculine sau feminine.
Stereotipurile de gen – în limba engleză “gender stereotypes”
Sisteme organizate de credinţe şi opinii în legătură cu caracteristicile femeilor
şi bărbaţilor, precum şi despre calităţile presupuse ale masculinităţii şi
feminităţii. Stereotipurile ne spun nu numai cum sunt femeile şi bărbaţii, dar şi
cum ar trebui ei să fie. Fac parte dintr-un sistem mai larg de credinţe despre
gen care influenţează percepţiile despre cele două sexe. Acest sistem de
credinţe se transmite mai ales prin aşteptările sociale, el incluzând totodată şi
atitudinile faţă de rolurile adecvate fiecărui sex, percepţiile cu privire la cei
care încalcă aceste norme, precum şi percepţia de sine, ca persoană de un
anumit gen.
Studii de gen – în limba engleză “gender studies”
Studii referitoare la problematicile care influenţează cu precădere femeile, la
relaţiile dintre sexe; o abordare academică, de obicei interdisciplinară, privind
analiza situaţiei femeilor şi relaţiei între sexe, precum şi dimensiunea de gen a
altor discipline.
Sexism
Reprezintă ideologia supremaţiei bărbăteşti, cu întreaga mulţime de credinţe
care o alimentează. Patriarhatul este forma de organizare sociala care
întăreşte aceasta ideologie. La fel ca si rasismul, sexismul are caracteristici
paternaliste. Se considera ca sexul superior (ca si rasa superioara) îşi extinde
bunăvoinţa părintească fata de fapturile omeneşti inferioare, (sexul "slab").
Sexismul se manifesta in prezent in forma unor discriminări mai "subtile":
eliminarea tacita din profesiile si poziţiile cu câştiguri ridicate, educaţie practica
si sportiva diferita pentru băieţi si fete, orientarea fetelor către profesii
"feminine", desconsiderarea autorităţii femeilor in diferite domenii si chiar in
comportamente private (de exemplu desconsiderarea refuzului avansurilor
sexuale), utilizarea imaginilor media inferiorizate (imaginea femeilor nu este a
cea a utilizatorilor de minte ci de trup).
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Bariere invizibile
Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme si valori tradiţionale, care împiedică
responsabilizarea/ deplina participare a femeilor in societate
Desegregare pe piaţa muncii
Politici

privind

reducerea

sau

eliminarea

segregări

/

discriminării

(verticale/orizontale) pe piaţa muncii.
Abordarea integratoare a egalităţii de şanse - "Gender mainstreaming"
Implica includerea aspectelor de gen in toate politicile, programele, practicile
si procesul luării decizie astfel încât la orice stadiu al elaborării sau
implementării sa se facă o analiza a efectelor asupra femeilor si bărbaţilor si
sa se acţioneze in consecinţă.
Tratament preferenţial
Tratarea unei persoane sau grup de persoane intr-o maniera care este posibil
sa duca la beneficii, acces, drepturi, oportunităţi sau status mai bune decât ale
altor persoane sau grup de persoane. Poate fi folosit intr-un mod pozitiv când
implica o acţiune pozitiva care intenţionează sa elimine practici discriminatorii
anterioare sau intr-un mod negativ când intenţionează sa menţină diferenţele
sau avantajele unei persoane sau grup de persoane.
Discriminare de sex:
o

directă - când o persoana este tratata mai puţin favorabil din cauza
sexului sau;

o

indirectă - când o lege, regula, politica sau practica, aparent neutra
are un impact disproporţionat asupra persoanelor de un anume sex,
cu excepţia diferenţei de tratament care poate fi justificata de factori
obiectivi.

Trafic cu fiinţe umane:
Comerţ cu persoane, in mod special femei si copii, cu scopul sclaviei pentru
forţă de munca ieftină sau exploatare sexuală
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Violenta domestica:
Orice forma de violenta fizica, sexuala sau psihica care supune unui risc
siguranţa întregii familii sau a unui membru si/sau folosirea forţei fizice sau
emoţionale, inclusiv violenta sexuala in familie. Inclusiv abuzul copilului,
incest, abuzul sexual al soţiei sau orice abuz asupra unui membru al familiei.
Hartuire sexuală:
Comportament nedorit de natura sexuala, bazat pe afectarea demnităţii
femeii/bărbatului al locul de munca, din partea colegilor si superiorilor
Împuternicire/autorizare - "Empowerment"
Procesul de câştigare a controlului asupra propriei persoane, asupra ideologiei
si resurselor care determina puterea.
Ce este discriminarea?
Discriminarea directă are loc atunci când o persoană este tratată mai puţin
favorabil în comparaţie cu o alta, într-o situaţie similară, din cauza originii sale
rasiale sau etnice, religioase, din cauza dizabilităţii, vârstei sau orientării
sexuale. Un exemplu de discriminare directă este un anunţ pentru un loc de
muncă, care specifică: "persoanele cu handicap să nu se înscrie".
Discriminare
Tratatul Uniunii Europene stabileşte ca protecţia împotriva discriminării bazată
pe naţionalitate, sex, rasă, origine etnica, religie, disabilităţi, vârsta sau
orientare sexuală un drept fundamental al cetăţeniei UE.
Discriminare Indirecta
Termeni Generali
Discriminarea indirecta apare atunci când un criteriu sau o practica, aparent
neutre, duc la dezavantajarea indivizilor pe baza rasei sau originii etnice,
religiei sau credinţei, disabilităţilor, sexului sau orientării sexuale. cu excepţia
cazului in care aceasta practica poate fi justificata in mod obiectiv printr-un
scop legitim.
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Un exemplu de discriminare indirectă este ca la aplicarea pentru o slujba,
aplicaților să li se ceară să completeze un test intr-o anume limbă, chiar dacă
aceasta limba nu este absolut necesară pentru ocuparea acelui post. Testul
poate include persoane cu limbi materne diferite.
Diversitate
Diversitatea este unul din principiile fondatoare ale Uniunii Europene si a fost
una din forţele principale din spatele procesului de integrare europeana.
Aceasta se refera la un set de practici ce subliniază si tolerează diferenţa.
Astăzi, valorile UE promovează o mai buna înţelegere a beneficiilor diversităţii
şi a luptei împotriva discriminării in societate. Obiectivele cheie ale Comisiei
Europene sunt prevenirea discriminării de orice fel, fie ea rasială sau etnică,
religioasă sau de credinţa, bazata pe dizabilităţi, vârsta sau orientare sexuala.
Drepturi fundamentale
Termeni Generali
Tratatele UE si cazurile juridice precedente conferă drepturi umane
fundamentale precum si drepturi asociate cu cetăţenia UE, aşa cum este
dreptul la liberă deplasare în cadrul UE. Aceste drepturi sunt adunate in Carta
Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, semnata in Decembrie 2000.
Egalitate
Termeni Generali
Cetăţenia UE oferă dreptul la protecţie împotriva discriminării bazată, printre
altele, pe sex, rasă, sau origine etnică, religie sau credinţa, disabilităţi, vârstă
sau orientare sexuală. Acest drept este înscris in Carta Drepturilor
Fundamentale.
Grup Etnic
Origine Etnica
Un grup etnic este definit a fi un grup de oameni ce împărtășesc o moștenire
genealogica si ancestrala. Grupurile etnice ce împărtășesc același fundament
istoric sunt legate intre ele prin practici culturale comune, limba si uneori
religie, credința si tradiții.
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Homosexual
Orientare Sexuala
Homosexualitatea se refera la orientarea sexuala a doua persoane de același
sex.
Libertăţi fundamentale
Termeni Generali
Pentru ca cetățenii UE sa îşi poată exercita drepturile fundamentale, cu
precădere dreptul de a trai si munci in cadrul UE, juriștii Statelor Membre
trebuie sa conlucreze pentru standardizarea procedurilor pentru înlăturarea
barierelor cu care se confrunta cetățenii atunci când executa activităţi
personale sau administrativ economice si litigioase.
Oportunităţi egale
Termeni Generali
Doua elemente cheie ale principiului general al egalităţii de șanse sunt
interzicerea discriminării bazate pe naționalitate (Tratatul CE: art. 12) si
dreptul plații egale pentru munca egala, pentru bărbaţi si femei (Tratatul CE:
art. 141). Aplicabilitatea este generala, cu precădere in zona economică,
socială, culturală şi în viața de familie.
Persoane cu disabilităţi
Disabilităţi
In conformitate cu Tratatul Uniunii Europene persoanele cu disabilităţi au
dreptul de a fi tratate fără discriminare, precum si dreptul de a apela la
procedurile legale ale UE
Rasism
Origine Etnica
Rasismul este in contradicţie directa cu valorile Europene. UE acţionează
pentru combaterea rasismului, atât din punct de vedere preventiv cat si din
perspectiva reprepresivă
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Refugiat
Origine Etnica, Termeni Generali
O persoana ce întruneşte cerinţele articolului 1(A) de la Convenţia de la
Geneva. Articolul 1(A) defineşte refugiatul drept orice persoana care, datorita
unei temeri justificate de persecutare pe motiv de rasa, religie, naţionalitate,
apartenenta de un grup social sau opinie politica, se afla in afara tarii sale de
origine si nu este capabil, sau datorita fricii nu doreşte sa se afle sub protecţia
acelei tari; sau care nu are o naţionalitate si aflându-se in afara tarii sale ca
rezultat al unor persecuţii, este incapabil sau datorita fricii nu doreşte sa se
întoarcă în ţara sa.
Stereotip
Termeni Generali
Stereotipurile sunt opinii sau consideraţii asupra membrilor unor anumite
grupuri sau categorie de indivizi, ce sunt in întregime bazate pe apartenenta la
acest grup. Majoritatea stereotipurilor exprima puncte de vedere foarte
negative, ce duc cu ele prejudecăţi.
Tratament Egal
Termeni Generali
Un drept important conferit de cetăţenia UE. Tratatul de la Amsterdam a
adăugat un nou articol 13, întărind principiul nediscriminării. Conform acestui
articol, Consiliul Europei este împuternicit să ia acţiune în combaterea
discriminării bazată pe sex, rasa, sau origine etnica, religie sau credinţa,
disabilităţi, vârstă sau orientare sexuală.
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4.3 Legături utile

http://www.edrc.ro/
http://www.stopdiscrimination.info/7218.0.html?&no_cache=1&mc_glossary%5Blist%5D=1
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/train/traisem_
ro.pdf
http://www.dialog2008.ro/eveniment/colegiul_octavian_goga
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http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?language=RO
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