Proje Ortakları
... Proje amaç ve hedeflerine uygun şekilde belirlenmiş, altı ülkeden
yedi ortak proje kapsamında işbirliği yapmaktadır.Daha önce projeyi
uygulamış 3 ülke, proje dokümanlarını projenin hedef ülkeleri olan
Türkiye , Romanya ve Slovenya ihtiyaç ve koşullarını dikkate alarak
ülke ihtiyaçlarına uygun şekilde yenileyerek, transfer edeceklerdir.









Fundatia Romano-Germana Timisoara, Romanya
(Projenin Sunucusu)
www.frgtim.ro
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und
Personaltraining GmbH, Vienna, Austria (Proje
Koordinatörü) www.best.at
PAPILOT - Zavod za vzpodbujanje in razvijanje
kvalitete življenja, Ljubljana, Slovenya,
http://papilot.sisplet.org
Rogaland Kurs og Kompetansesenter, Stavanger,
Norway, www.rkk.no
IAL Emilia Romagna, Bologna, Italy,
www.ialemiliaromagna.it
GLOBAL Proje Eğitim Yönetimi ve Danişmanlik Ltd.,
Istanbul, Türkiye
Tekniker Eğitim Sağlık Kültür Vakfı (TEK-SAV),
Ankara, Türkiye, www.teksav.org
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Proje
Cinsiyet ve eşitlik konusu Avrupa topluluğu üyesi ülkeler tarafından
resmi olarak onaylanmış olmakla birlikte
günlük yaşamdaki
uygulamalar, alınan kararların gerisinde kalmaktadır.Bu durum
özellikle projenin hedef ülkeleri olan Romanya, Slovenya ve Türkiye
için geçerlidir.
"Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet ve Çeşitlilik" konusunun acil
olarak projenin hedef ülkelerinin gündemine alınması gerekmektedir.
Bu yaklaşım mesleki ve teknik eğitimde cinsiyet ve çeşitlilik
konusundaki mücadelede etkili ve alternatif yaklaşım olacaktır.Çünkü
proje sadece eğitim malzemesi, program içeriği ve yöntem
önermemekte, bunun yanında bu alanda çalışma yapan stratejik
danışma ve tavsiye kurulları, proje paydaşları olan sosyal ortaklar ve
kilit organizasyonların katkıları ile siyasi platformlarda yapılacak
düzenlemeler için de hazırlık zemini oluşturacaktır.

Yenilikçi Uygulamaların
Transferi
...Ürünler, ülke ihtiyaçlarına uyumlu ve yaygınlaştırma anlayışına
uygun şekilde geliştirilecektir:



Projenin hedefleri






Türkiye, Romanya ve Slovenya'da Mesleki ve Teknik
Eğitim alanında, danışmanlık hizmeti veren birimlerde
görev yapan kişilerin , bayan ve erkeklerin cinsiyet
eşitliği konusunda bireysel gelişim programları
uygulayarak, yenilikçi bir yaklaşımı yaşama geçirmeleri,
Türkiye, Romanya ve Slovenya'da Mesleki ve Teknik
eğitim alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan
kişiler ile mesleki ve teknik eğitimin maddi kaynağını
sağlayan kilit kurum ve kuruluşların, günlük mesleki ve
teknik eğitim uygulamalarında, cinsiyet eşitliğinin önemi
konusunda hassas yaklaşım içinde olmalarını
sağlamak,
Konuya eğitici bir anlayışla yaklaşmak ve bu anlayışa
uygun eğitim malzemeleri temin ederek, proje
uygulanan ülkelerde mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi
yükseltmek ve sürekli eğitimde uygulama becerilerinin
geliştirilmesine yardımcı olmak,
Projenin sosyal ortakları ve iş dünyası ile işbirliği
oluşturup, değişik yaygınlaştırma yöntemleri ile proje
sonuçlarını ve içeriklerini ülke içinde etkin ve yaygın
kullanılacak şekilde yaygınlaştırmaktır.





Rehberlik Dokümanı : Türkiye, Romanya ve
Slovenya dillerinde Mesleki ve Teknik Eğitimde
cinsiyet ve çeşitlilik alanlarında cinsiyet duyarlı
eğitimin yanında, eğitim malzemeleri ve uygulamalar
için
rehberlik
dokümanı
üretilecektir.Üretilen
dokümanlar projede hedeflenen ülkelerdeki meslek
ve teknik eğitim sağlayıcıların taleplerine ve ülkelerin
eğitim kültürlerindeki özel durumlara cevap verecek
şekilde düzenlenecektir
Eğitim
Rehberi
ve
Malzemelerin
Nasıl
Kullanılacağına Dair Tavsiye Dokümanı: Mevcut
eğitim çerçevesi içinde, bireysel kullanıcıların ihtiyaç
ve özel isteklerine , projenin hedef ülkelerinin
öğrenim kültürlerindeki özel durumlara ve mesleki
eğitim sağlayıcılarının taleplerine uygun şekilde
hazırlanacak dokümandır.
Uygulama Kılavuzu:Mesleki ve Teknik eğitimde
eşitlik
ve
çeşitlilik
konularında
geliştirilen
malzemelerin eğitim ve öğretime nasıl aktarılacağı ,
eğitim -öğretim planlayıcıları ve ilgili kurum ve
kuruluşların ilgilerinin nasıl çekileceğinin anlatıldığı
dokumandır.

www.gender-and-diversity.eu

