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Gender & Diversity
i fag- og
yrkesopplæringen
Kursopplegg for overføring
av likestilling fra teori til
praksis
Et overføringsprosjekt til tre
forskjellige europeiske
samfunn:

 Romania
 Slovenia
 Tyrkia

Rogaland Kurs- og Kompetansesenter,
Silje Bolset, silje.bolset@rkk.no
Stavanger, Norge,
www.rkk.no

Prosjekt
Selv om alle EUS medlemsland anerkjenner at det er behov
for å fokusere på spørsmål knyttet til kjønnsdiskriminering og
likestilling skorter det ofte på gjennomføringsevnen i det
daglige. Dette gjelder spesielt får målgruppen til dette
prosjektet, landene Romania, Slovenia og spesielt Tyrkia.
"Gender & Diversity in Vocational Education and Training
(VET)" fokuserer på denne problemstillingen i disse landene.
Det skal være et aktivt alternativ for å bekjempe diskriminering
av kjønn. Spesielt siden prosjektet har som hovedsiktemål å
påvirke politiske aktører ved å inkludere nøkkelorganisasjoner
og aktører i Strategisk Rådgivningskomité og Strategisk
Rådgivningsgruppe. Prosjektet vil dermed levere mer enn
bare "materiell", "innhold" og "metoder".

Hovedmålsetningene til dette
prosjektet er:






Å overføre innovative løsninger som vil føre til
positiv personlige utviklingen til kvinnelige og
mannlige elever. Dette skjer ved å introdusere
likestilling i fag- og yrkesopplæring,
opplæringsinstitusjoner og rådgivningstjenester i
Romania, Slovenia og Tyrkia.

Overføringen av innovativ
praksis
...vil være basert på bearbeidelsen og spredningen av
følgende produkter:





Å gjøre lærere og instruktører i fag- og
yrkesopplæringen, opplæringsorganisasjoner og
nøkkelaktører på politisk nivå oppmerksomme på
viktigheten av likestilling i det daglige.
Å skaffe til veie et relevant didaktisk konsept og
innovativt opplæringsmateriell med det mål for
øye å forbedre kvaliteten på fag- og
yrkesopplæringen i Europa.
Å spre prosjektinnholdet og resultatet gjennom en
rekke aktiviteter, inkludert gjennom kontakt med
tredjepart, som arbeidstaker- og
arbeidsgiverorganisasjoner og andre
samfunnsaktører.



Retningslinjer for kjønnsnøytral utdanning,
oppgaver og opplæringsmateriell nødvendig
for å rette fokus mot spørsmål knyttet til
likestilling i Slovenia, Romania og Tyrkia.
Disse vil bli oversatt til slovensk, rumensk og
tyrkisk og vil ble tilpasset det enkelte lands
lærekultur.
Didaktiske retningslinjer og anbefalinger om
hvordan å introdusere dette materialet
innenfor dagens opplæringstilbud, med
henblikk på de spesielle behovene individuelle
brukere måtte ha. I tillegg med tanke på de
spesifikke læringskulturene av de tre landene
og kravene til fag- og yrkesopplæringsinstitusjonene.
Et innføringskonsept som skal gi råd og tips
om hvordan en kan omsette kursopplegget i
praktisk opplæring, for eksempel ved å øke
interessen til skolepolitikere og relevante
organisasjoner.

www.gender-and-diversity.eu

