Bullyingul in scoli
in tarile partenere
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01. DIAGNOZA SCOLII SI EVALUAREA SCHIMBARII:
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Aceastaactivitate isipropune saanalizeze situatia
actuala din liceele implicate in proiect: procedurile
formale si informale pentru combaterea violentei
bazate pe gen, nivelul de cunoasterea acestei tematici,
identificarea initiativelor similare care au mai avut loc in liceul
respectiv. O atentie speciala va fi acordataperceptiilor
adolescentilor in ceeaceprivestefeminitateasi masculinitatea,
rolurile degen, sexualitatea darsi perceptiilorprofesorilor si
procedurilor delucru privind violenta sibullyingul in scoala.Datele
colectate vor fi folosite pentru dezvoltarea unui program
educational care va fi adaptatcontextului specific celor 4 tari si
pentru masurarea impactului sischimbarilor de comportament la
finalul proiectului.

Training pentru profesori
Program de suport pentru elevi
Focus group-uri
Joc video pentru tineri pe tema
stereotipurilor de gen
Ghiduri si materiale
educationale
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02. PROGRAMUL DEDICAT ADOLESCENȚILOR:
Sursa: WHO - Health Behaviour in School-aged Children, Growing up unequal: gender and socioeconomic differences
in young people’s health and well-being, 2016

Proiect siobiective
Youth for love* este un proiect european cu durata de
2 ani care isipropune sadezvolte, saimplementeze sisa
evalueze, in licee din Italia, Grecia, Belgia siRomania,
un program educationalintegrat care sa previnaviolenta
bazata pe gen in randul adolescentilor.
Proiectul vacontribui, atatin randul personalului din scoli cat si
in randul elevilor, la constientizarea formelor siconsecintelor
violentei bazate pe gen sia modalitatilor de a o gestiona.

Programul dedicatadolescentilor este un instrument pentru
elevi bazat pe diagnoza scolii, a cercetarilor existente
sia materialelor deja testate privind eliminarea
violentei bazate pe gen, hartuirii sexuale si violentei in
randul elevilor deliceu. Programul vafi
implementat pe parcursul a 2 ani scolari. In primul an
scolar, elevii vor fi direct implicati in activitatidedeconstruire
a stereotipurilor degen iar profesorii vor participa la
sesiuni de training. In cel de-al doilea an, elevii
vor desfasuraactivitaticreative adresate altor colegi
cum ar fi teatru de improvizatie, productie video,
pentru a putealargi cercul celor implicatiin tematica
proiectului.

*Proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana – DG Justitie, Drepturile Consumatorilor si
Egalitate de Gen a Comisiei Europene

Beneficiari
12 scoli europene vor fi implicate in dezvoltarea
instrumentelor educationale care saajute la prevenirea
violentei bazate pe gen si la gestionarea cazurilor care apar;
1200 de elevi de liceu vor lua parte la programul
dedicat lor; 180 de profesori vor fi formati pe tematica
violentei bazate pe gen; 2 milioane de tineri europeni
vor afla despre stereotipurile degen prin intermediul unei
campanii de comunicare.

Organizatiile partenere in proiect sunt:
ActionAid Italia (Italia), ActionAid Hellas (Grecia), UC Limburg
(Belgia), AFOL - Agentia Metropolitana de Instruire, Orientare si
Munca (Italia) si CPE - Fundatia Centrul Parteneriat Pentru
Egalitate (Romania).

Contact: info@cpe.ro,
Website link: www.youthforlove.eu
Webgame link:

Co-finantat prin Programul Drepturi,
Egalitate si Cetatenie (REC)
al Uniunii Europene

Continutul acestui material reprezinta doar punctul de vedere al autorilor, care sunt integral responsabili pentru el.
Comisia Europeana nu-si asuma nicio responsabilitate pentru utilizarea lui sipentru informatiile pe care le contine.
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Sa ne jucam cu
stereotipurile de gen

