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programul  

Comisiei Europene  

 

”Granturi acordate 
pentru sprijinirea 
activităților naționale 
de informare, 
conștientizare și 
educare în vederea 
prevenirii și 
combaterii violenței 
împotriva femeilor” 

 



Proiect implementat în parteneriat  



Obiectiv general 
 
 

Creșterea gradului de 
conștientizarea în rândul a 
peste 15.000 de elevi români cu 
privire la efectele negative ale 
discriminării și stereotipurilor  
de gen, precum și față de 
persoanele cu dizabilități 
și/sau de alta etnie  

 



Obiectiv specific 
 
 Creșterea gradului de 
conștientizare și sensibilizare 
în rândul profesorilor de liceu 
și a elevilor, prin activități 
educaționale non-formale,  

vizând combaterea  

• violenței cauzată de 
discriminare 

• violenței de gen (inclusiv 
împotriva femeilor cu 
dizabilități)  

• discriminării pe bază de 
gen/etnie/dizabilitate  

 



Obiectiv specific 
 

Imbunătățirea competențelor 
și abilităților profesorilor de 
liceu în ceea ce privește 
dezvoltarea de programe 
alternative și non-formale 
care să abordeze combaterea 
și prevenirea violenței de gen, 
a violenței cauzate de 
discriminare precum și 
promovarea egalității de 
șanse și de tratament între 
femei și bărbați 



GRUPURI ȚINTĂ 
 

• 650 de elevi implicați în campanii de 
sensibilizare și conștientizare la 
nivelul propriilor școli 

• 26 de profesori instruiți pentru a fi 
coordonatori de campanii 

• 15.000 de elevi de liceu vizați de 
mesajele campaniilor 

• 650 de profesori și personal auxiliar  
• 50.000 de persoane sensibilizate prin 

campanii prin social-media 

 

- 



Rezultate așteptate 
 

• 26 de licee înscrise în program  

• un tool-kit de instruire pentru profesori  

• un program pilot  

• O sesiune de formare pentru profesori  

• 650 elevi de liceu din 26 de licee implicați în 
dezvoltarea și implementarea de campanii  

• 26 campanii de sensibilizare  

• 26 profesori de liceu instruiți să-și ajute 
studenții în implementarea campaniilor de 
conștientizare 

• 15.650 elevi de liceu, profesori și cadre 
didactice înscrise în campanii  

• 1 eveniment public 

 



REZULTATE ATINSE  
 

• 27 de licee înscrise în program  

• un tool-kit de instruire pentru 
profesori  

• un program pilot  - 2 licee 
(București și Ilfov) 

• O sesiune de formare pentru 27 
de profesori  

• 800 de elevi de liceu implicați în 
dezvoltarea și implementarea a 
27 de campanii  

• 27 campanii de sensibilizare  

• 20.0000 elevi de liceu, profesori 
și cadre didactice înscrise în 
campanii  

• 2 evenimente publice 

 

 



Facebook.com/justice-has-no-gender 

• >45.000 like-uri 

• 345 postari 

• >80.000 reach 

Instagram 

• >8000 de followers 

• >90 postari 

• >1200 aprecieri 

Youtube 

• 86 de abonati 

• 24 videoclipuri 

• 900 vizualizari 



27 DE CAMPANII 

REALIZATE DE ELEVII 

DE LICEU 

 • 32 DE PAGINI SOCIAL-MEDIA 

• 11 APARITII IN PRESA LOCALA 

• 3 PREZENTE RADIO LOCAL 

• 2 REPORATJE tv LOCAL 

• 30 DE VIDEOCLIPURI REALIZATE 
DE ELEVI 

• O APARITIE PROMOVARE 
BLOGGER 

• EXPERIMENTE SOCIALE 

• INTERVIURI STRADALE 

• FLESH-MOB-URI  

• ACTIVITI DE CONSTIENTIZARE 
REALIZATE IN LICEU 



Felicitări tuturor elevilor implicați în 
dezvoltarea și derularea campaniilor 

din licee! 

 

Mulțumiri cadrelor didactice care 
au coordonat campaniile! 
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