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În ultimii 2 ani, echipa de experți a proiectului T-
SHIRT a lucrat alături de profesorii pentru a
dezvolta și a crea  cursuri de formare privind
egalitatea de gen la clasă. Scopul nostru a fost să
consolidăm cunoștințele, abilitățile și strategiile
pentru schimbarea și dezvoltarea percepțiilor și
comportamentului elevilor în ceea ce privește
genul și să încurajăm conștientizarea și
egalitatea în școli.
Pe măsură ce proiectul se apropie de final,
suntem bucuroși să ne prezentăm realizările în
aceast ultim buletin informativ!

Celebrating the T-SHIRT
project!

Cursuri pentru
profesori 

Oferă o abordare completă axată pe
cunoștințele și abilitățile  necesare
profesorilor  pentru a implementa
egalitatea de gen, conștientizarea 
 fenomenului  și promovarea 
 reflecției în  activitățile didactice la
clasă.

Oferă profesorilor strategii și tehnici
inovatice menite să contribuie la
formarea la elevi a percepției de gen
si a  conștientizării fenomenologiei
implicate 

Jocuri digitale, videouri, și o
platforma interactivă ,
mutifuncționale  sunt puse la
dispoziție  tuturor cadrelor didactice
ca resurse educationale si ca
mijloace digitale de instruirea

Profesorii au cunoștințe, deprinderi și abilități cu
privire la gen.
Profesorii au la dispoziție  resurse, instrumente și
strategii care să le permită să promoveze cu succes
egalitatea de gen în clasă și percepțiile tradiționale
corecte de gen.
A creat o abordare unitară  a egalității de gen și
conștientizarea acesteia  în mediile educaționale
din întreaga Europă.
A creat o bancă de resurse și instrumente durabile
ce pot fi accesate gratuit  pentru dezvoltare
continuă.

 Rezultatele centrale ale
proiectului 
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Conferința finală a proiectului T-Shirt a avut
loc pe 15 noiembrie, la Auditoriul Casa do
Professor, cu peste 70 de participanți
(directori de școală, profesori și personal).

Concentrarea pe tema „Rolul profesorilor
în deconstrucția stereotipurilor de gen”,
Conferinţa a dat ocazia fiecărui partener al
proiectului să-și prezinte toate realizările în
țara sa.
În cadrul Conferinței, participanții au fost
invitați să se înregistreze pe "T- SHIRT
Platforma de e-learning", care este rezultatul
final al proiectului. Platforma este disponibilă
în patru limbi și se adresează cadrelor
didactice din școlile elementare/primare care
doresc să lucreze pe probleme de egalitate de
gen la clasă.
d

Politici internaționale, europene și
naționale pentru egalitatea de gen
Cercetări feministe despre educație și
gen
Gen biologic și social – identități de gen
și discriminare
Rolul stereotipurilor de gen în societate
Educație și inegalități de gen:
componența populației didactice
dupa sex
Profesorii și genul: ipoteze, așteptări și
practici
Rolul profesorilor în deconstrucția
stereotipurilor

Cursul de formare online este compus din
șapte module:

Consultați platforma aici!
https://tshirtplatform.eu/login/T

Final Conference
Highlights:

Participanții au avut, de asemenea, șansa de a asculta doi experți pedagogi, Ana Brandão,
directorul "Centrului de Sociologie a genului și sexualității"  de la Universitatea din Minho și
Rosa Oliveira, de la Comisia pentru cetățenie și egalitate de gen, care au susținut prelegeri pe
tema „ școala ca actor important pentru schimbare” și „importanța limbajului incluziv”.


