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Obiectiv de dezvoltare durabilă Egalitatea de gen (ODD 5)

Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor. 
Egalitatea între genuri poate fi considerată un indicator pentru societăţile 
dezvoltate. Populaţia globală include peste 50% femei, totuşi, există 
numeroase inegalităţi între persoanele de sex masculin și cele de sex 
feminin, de exemplu salarii mai mici, violenţă domestică, probleme de 
emancipare.

Locul de transmisie Castelul Bran - județul Brașov
Online: https://www.youtube.com/c/EducatielaInaltime

Data Joi, 14 octombrie 2021, 11:00-11:50

Recomandat elevilor de 7-15 ani

Interdisciplinar Istorie, Etică, Geografie, Biologie, Dirigenție

Scop Să explice conceptul de gen și de egalitate de gen 
Să explice formele de discriminare pe baza genului, în istorie și în zilele 
noastre
Să prezinte lupta pentru drepturile femeilor
Să prezinte drepturile de bază ale femeilor și fetelor 

Sinopsis lecție

(durata: aprox. 50 min)

Lecția este prezentată de Adriana Bălaj, proaspăt laureată Merito, aflată 
la a treia lecție ”Educație la Înălțime”.
Lecția este transmisă de la Castelul Bran, unul dintre locurile favorite ale 
Reginei Maria, un exemplu de curaj, de diplomație și de bunătate. Lecția îi 
va purta pe copii în istorie ca să descopere cum, datorită forței lor, bărbații 
au impus un sistem de conducere patriarhal, care a dus la anularea 
drepturilor femeilor. Vom urca apoi în timp și vom ajunge la mișcarea 
pentru drepturile femeilor și la situația din zilele noastre. Lecția va 
cuprinde un joc-experiment, reportaje, concursuri cu întrebări și un 
segment dedicat unui invitat. 
Transmisia în direct prin YouTube Live va începe joi, la ora 11 și va avea 
momente de interacțiune cu participanții conectați live pe YouTube (prin 
WhatsApp), dar și cu trei școli conectate prin Zoom (din MIercurea Ciuc, 
Brăila și Piatra Neamț). 

Un proiect al Asociației Însemne  
în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/odd5/
https://www.youtube.com/c/EducatielaInaltime
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Pregătiți echipamentul înainte (laptop, proiector, boxă). Lecția va 
începe la fix pe  www.youtube.com/c/EducatielaInaltime, cu un 
ecran pe care va apărea numărătoarea inversă de la 60 de 
secunde. Dacă urmăriți online cu elevii, vă recomandăm să 
partajați ecranul.
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Societățile patriarhale
Datorită forței lor, bărbații au impus un sistem de conducere 
patriarhal prin care și-au acordat drepturi depline. 
Personaje feminine în războaie
Concurs prin care copiii trebuie să ghicească personaje feminine 
din istorie care au condus oști și au câștigat războie. Vă încurajăm 
să le cereți elevilor să răspundă în clasă și să încerce să ghicească 
personajele. 
Regina Maria
Rolul jucat de Regina Maria în Primul Război Mondial și în 
formarea României Mari. 
Interviu istoric
Interviu despre Regina Maria, Principesa Ileana și istoria Castelului 
Bran (incluzând zbor cu drona). Interviul include și întrebări primite 
prin WhatsApp de la școlile din țară.
Istoria mișcării pentru drepturile femeilor
Din Grecia antică până în secolul XIX.
Istoria feminismului în România
Date despre sincronizarea României cu mișcarea europeană, 
exemple de personalități feminine implicate în lupta pentru 
drepturile femeii. 
Concurs 
Vă încurajăm să răspundeți cât mai rapid pentru a câștiga dreptul 
de a intra în direct prin Zoom la lecția următoare.

Joc-experiment
Un experiment despre raportul actual în lume între femei și bărbați. 
Desen animat 
Despre problemele cu care se confruntă femeile în lumea de azi
Luptătoarele de azi
Elevii din cele 3 școli de pe Zoom trebuie să recunoască trei 
personalități feminine din zilele noastre implicate în diverse mișcări
Pentru că lecția invită la feedback și reflecție după 
transmisiune, puteți comunica cu elevii ora viitoare, când vă 
întâlniți cu ei, într-o sesiune de evaluare formativă 
• Ce ați descoperit în lecția live? Ce v-a impresionat? 
• Care erau drepturile femeilor în antichitate?
• Numiți una dintre personalitățile care au luptat pentru 

drepturile femeilor?
• Prin ce s-a evidențiat în istorie Regina Maria? 
• Pentru ce drepturi luptă astăzi femeile din lume?

http://www.youtube.com/c/EducatielaInaltime

