Partnerstvo
…sestavlja dobro uravnotežena skupina sedmih
operativnih parterjev iz šestih držav, katero podpirajo
številni strateški partnerji v ciljnih državah in prejemajo
prenesene produkte.

 Fundatia Romano-Germana, Temišvar, Romunija
(Promotor projekta)
www.frgtim.ro

 BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und

Personaltraining GmbH, Dunaj, Avstrija (koordinator)
www.best.at

 PAPILOT - Zavod za vzpodbujanje in razvijanje
kvalitete življenja, Ljubljana, Slovenija
www.papilot.si

 Rogaland Kurs og Kompetansesenter, Stavanger,
Norveška
www.rkk.no

 IAL Emilia Romagna, Bologna, Italija
www.ialemiliaromagna.it

 GLOBAL Training and Consulting, Istanbul, Turčija
 Technicians’ Education Culture Health Foundation,
Ankara, Turčija

Projekt sofinancira Evropska Komisija. Evropska Komisija ni
odgovorna za informacije, ki jih vsebuje ta publikacija in njihovo
nadaljno uporabo, ter predstavljajo poglede izvajalcev projekta.
Project number: 2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016

Raznolikost spolov
v poklicnem
izobraževanju in
usposabljanju (PIU)
Uresničevanje načela
enakopravnosti spolov z
upoštevanjem raznolikosti iz
teorije v prakso
Prenos inovacij v 3 različne
Evropske družbe

 Romunija
 Slovenjia
 Turčija

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und
Personaltraining GmbH, Austria
Helmut Kronika, helmut.kronika@best.at
www.best.at

Projekt
Medtem, ko je enakost spolov uradno priznana v vseh
državah EU, realizacija tega v vsakodnevnih situacijah ni
dosežena. To še posebej velja za ciljne države projekta,
Romunijo, Slovenijo in predvsem za Turčijo.
Projekt “Raznolikost spolov v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju (PIU)” se ukvarja z nujno potrebo, ki je bila
izražena v teh državah. Projekt bo prispeval atraktivno
alternativo za boj proti neenakosti spolov, saj ne bo prispeval
le »materialov«, »vsebine« in »metodologij«, ampak bo tudi, in
predvsem, pripravljal primeren politični teren. To bo doseženo
preko vključevanja ključnih organizacij in deležnikov v
Svetovalni strateški komite in Svetovalno strateško skupino.

Prenos inovativnih praks
…bo slonel na prilagoditvah in razširjanju naslednjih
produktov:

 Navodila

Splošni cilji projekta so:
 Prenos inovativnih praks osebnega razvoja moških in
žensk z uveljavljanjem enakosti spolov v poklicnem
izobraževanju in svetovanju v Romunijo, Slovenijo in
Turčijo.

 Zagotoviti občutljivost učiteljev in svetovalcev v

poklicnem izobraževanju in njihovih organizacij ter
ključnih akterjev sofinanciranja politik poklicnega
izobraževanja v Romuniji, Sloveniji in Turčiji. Zavedali
naj bi se pomembnosti občutljivega spolnega
pristopa v vsakodnevnih dogodkih poklicnega
izobraževanja.

 Priskrbeti primerne didaktične koncepte in inovativne
praktične materiale za izboljšanje kvalitete
poklicnega izobraževanja in praks za neprestano
izobraževanje v evropskih državah.

 Razširjati rezultate in vsebino projekta preko različnih
aktivnosti, katere bodo dosegle tudi tretje stranke,
npr. socialne partnerje in organizacije s področja
zaposlovanja in delovnega trga.

za spolno občutljivo izobraževanje in
vaje ter izobraževalni pripomočki nujni za
uveljavljanje načela enakopravnosti spolov in
raznolikosti v slovenščini, romunščini in turščini.
Navodila bodo prilagojena učnim kulturam v
posameznih zgoraj omenjenih državah in
potrebam izvajalcev poklicnega izobraževanja.

 Didaktična

navodila in nasveti za uporabo
materialov znotraj obstoječih učnih shem, z
upoštevanjem posebnih zahtev in potreb
posameznih uporabnikov in specifičnih učnih
kultur v zgoraj omenjenih državah ter potreb
izvajalcev poklicnega izobraževanja.

 Načrt izvedbe za vpeljevanje učnih materialov v
učne procese, npr. dvig zanimanja načrtovalcev
izobraževanja in organizacij, ki se z uveljavljanjem
načela enakopravnosti spolov ukvarjajo.

Več informacij je na voljo na:

www.gender-and-diversity.eu

