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Raportul anual al
Centrului de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen
FILIA
ianuarie 2002—decembrie 2002

Asociaţia “Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen – FILIA” îşi
desfăşoară activitatea în sprijinul dezvoltării studiilor de gen la nivel academic.
Obiectivul principal avut în atenţie este sprijinirea dezvoltării programului de
Studii de Gen, astfel încât acesta să contribuie, prin expertiză şi autoritate epistemică,
la strategiile de emancipare în societatea românescă.
Înfiinţată în anul 2000, asociaţia a primit din partea Fundaţiei pentru o
Societate Deschisă, prin Programul pentru femei, în cadrul liniei : Gen şi educaţie o finanţare în valoare de 48390 USD.
Obiectivul general al Centrului Filia este sprijinirea dezvoltării Masteratului
Studii de Gen, care, în conformitate cu specificul Facultăţii de Ştiinţe Politice din
cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative din Bucuresti, şi-a
schimbat denumirea în Masterat de Gen şi Politici Publice.
Grupul ţintă vizat a fost circumscris de studenţii şi cadrele didactice de la
Masteratul de Gen, Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii
Politice şi Administrative, permiţând schimburi de informaţii şi expertiză în cadrul
comunităţii academice româneşti, precum şi cu O.N.G.-uri, parteneri guvernamentali,
media.
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PROIECTE:
1. “STRATEGII DE EMANCIPARE PRIN STUDII DE GEN”

Obiective:
Sprijinirea dezvoltării Masteratului Studii de Gen, care, în conformitate cu specificul
Facultăţii de Ştiinţe Politice, S.N.S.P.A, şi-a schimbat denumirea în Masterat de Gen şi
Politici Publice.
Rezultate:
--Valorificarea studiilor şi cercetărilor prin publicarea urmatoarelor volume:
Lexiconul feminist---editoare: Mihaela Miroiu, Otilia Dragomir
Femei, Cuvinte şi Imagini----Adina Bradeanu, Otilia Dragomir, DanielaRoventa Frumusani, Romina Surugiu
Genul şi munca (domestică) în satul romanesc contemporan—Valentina
Marinescu
Dilema de Gen în Educaţie--- Doina-Olga Stefanescu
--S-au elaborat suporturi de curs pentru studenţii masteratului, grupate pe câteva direcţii:
Gen şi politică: Teorii politice feministe; Drepturile femeilor; Politici publice; Politici de
gen în U.E., Evoluţia relaţiilor de gen în perspectiva globalizării.
Gen şi societate: Sociologia genului, Gen şi Instituţii sociale; Metode şi tehnici de
cercetare sociologică. Gen şi mass - media, Stereotipuri de gen.
Gen, cultură şi educaţie: Filosofie feministă, Istoria mişcării feministe româneşti Gen şi
educaţie, Limbaj şi putere; Gen şi cultură populară, Gen şi antropologie vizuală.

Dezvoltarea instituţională a Centrului Filia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Editarea unui Buletin informativ despre oportunităţile oferite de Masteratul Gen şi
Politici Publice;
Editarea Pliantelor de prezentare a Centrului de Dezvoltare Curriculară şi Studii de
gen FILIA;
Realizarea unei baze de date privind cărţiile aflate în biblioteca Centrului;
Asigurarea funcţionalităţii Centrului prin facilitarea împrumutului de cărţi şi prin
consultanţă privind problematica de gen;
Achiziţionarea numelui de domeniu www.filia.ro;
Realizarea unei baze electronice de date pentru biblioteca FILIA;
Proiectarea şi realizarea website Filia / htt://bizein.com/filia.ro;
Crearea unui cont de e-mail: centrul_filia@bizein.com.
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2.
Proiectul „EDUCAŢIA PENTRU VIAŢA PRIVATĂ ÎN MANUALELE
ALTERNATIVE DE LICEU”, proiect finanţat de către Fundaţia pentru o Societate
Deschisă- România. Proiectul s-a desfăşurat în lunile ianuarie-martie 2002 si a avut o
echipă formată din: Elena Bălan, Anca Jugaru, Elena Gheonea, Cristina Ştefan.
Obiectivul urmărit a fost acela de a identifica existenţa elementelor de viaţă privată în
manualele alternative de liceu şi a modalităţilor de realizare a educaţiei pentru viaţa
privată în cadrul curriculei de liceu.
Proiectul a permis o continuare a unei cercetări desfăşurate pe manualele şi programele
din ciclul preuniversitar, cercetare care s-a finalizat în studiul : Formarea elevilor
pentru o viaţă personală din perspectiva privatităţii, semnat de Otilia Dragomir, Elena
Bălan, Cristina Ştefan, apărut la Ed. Polirom, 2002, în volumul Şcoala la Răscruce,
Schimbare şi continuitate în curriculum învăţământului obligatoriu, Studiu de impact,
sub coordonarea lui Lazăr Vlăsceanu.
3. Proiectul „SINDICATE ŞI INTEGRAREA EUROPEANĂ” desfaşurat în lunile
martie-octombrie 2002, proiect realizat cu sprijinul Fudaţiei pentru o Societate
Deschisa-Romania şi Uniunea Europeana prin PHARE ( Europa). Proiectul a fost parte
a unui proiectul mai larg intitulat „Harta actorilior şi problemelor aderării Romaniei la
Uniunea Europeana”.
Echipa Filia care a participat la realizarea acestui proiect ba fost: Adrian Miroiu,
Aurelian Muntean, Ştefan Stanciugelu, Cristina Ştefan, Andrei Miroiu, Elena Gheonea,
Anca Jugaru.
Rezultatele:
•

S-a achiziţionat Programul Legislativ Lege Lite versiunea monopost ce detine
Licenta nr. 8D076076, precum şi livrarea actelor legislative care vin în
completarea bazei deja existente (actualizarea bazei programului Lege).

•

S-au realizat interviurile cu 23 de lideri de sindicate din Romania, o baza de date
care cuprinde informaţiile adunate pe baza a 190 de chestionare auto-aplicate
liderilor de sindicat de la nivel de intreprinderi. Aceste demersuri s-au finalizat
într-un raport de cercetare. Rezumatul raportului final va fi publicat in cadrul
unui volum intiulat „Harta actorilor şi problemelor aderării Romaniei la Uniunea
Europeana” finanţat de către Fundaţia pentru o Societate Deschisa-Romania la
editura Polirom. De asemenea, materialul va putea fi consultat şi pe site-urile
FSD si Filia. ( www.osf.ro si www.filia.ro)
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PARTICIPARI LA ACTIVITĂŢI DERULATE DE CĂTRE ONG-URI
4. Participare în cadrul Conferinţei Naţionale privind Egalitatea de Şanse între femeile
şi bărbaţi din Romania, organizată în data de 6 martie 2002 la Bucureşti de către
Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Societatea de Analize Feministe Ana şi Comisia
pentru Integrare Europeana a Parlamentului Romaniei.
5. Participare la Dezbaterea cu tema „Modalităţi practice de combatere a traficului de
fiinţe umane” desfasurată la Palatul Parlamentului in 1 iulie 2002, Bucureşti.
6. Participare în cadrul Simpozionului „Dimensiunea de Gen a reformelor în educaţie.
Contexte europene, realităţi regionale” desfăşurat în perioada 28-29 octombrie 2002 la
Institutul Goethe din Bucureşti.

OFERIREA DE EXPERTIZA
7. Participare ca experţi-formatori a membrelor Filia, Cristina Ştefan şi Elena Bălan la
şcoala de vară „Educaţie de Gen. Probleme şi soluţii” în perioada 1-10 august 2002,
organizată de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinau cu sprijinul
Ministerului Învăţămantului din Republica Moldova.

8. Participare ca experţi-formatori a membrelor Filia, Cristina Ştefan şi Elena Bălan la
Seminarul de formare privind problemele de gen organizat în perioada 2-3 noiembrie
2002 la Chişinau de către Fundaţia Soros-Moldova, Programul pentru Femei.
9. Participare ca experţi-formatori a membrelor Filia, CristinaŞtefan şi Elena Bălan în
cadrul proiectului “Parteneriat de gen în viaţa privata şi in viaţa publică” organizat de
către Centrul Parteneriat pentru Egalitate în perioada decembrie 2002—februarie 2003.

Raport realizat de Cristina Ştefan, Preşedintă Filia
15 ianuarie 2003
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