
Równość szans płci



Zespół norm i oczekiwań dotyczących cech charakteru, 
wyglądu, zachowania, zainteresowań, wyborów życiowych i 
zawodowych (ról społecznych) itp.

Gender zmienia się w czasie

Gender zmienia się w przestrzeni

Gender - płeć społeczno-kulturowa

Wszystko to, co w danej kulturze i/ lub społeczeństwie jest 
uważane za odpowiednie dla kobiet (dziewcząt) lub 
mężczyzn (chłopców)



Przekonania

Kobieta wychowuje dzieci

Mężczyzna zarabia na dom

Kobieta zarabia mniej

Mężczyzna nie powinien płakać 

Kobieta...



Stereotyp płci

„biorą się z (najczęściej przestarzałych) założeń na 

temat ról, zdolności oraz cech kobiet i mężczyzn. 

Choć w niektórych sytuacjach można uznać, że 

stereotypy te mają jakieś realne podstawy, to 

nieuzasadnione i krzywdzące jest stosowanie ich do 

wszystkich kobiet i mężczyzn. Powstają wtedy 

bariery materialne i psychologiczne, które 

uniemożliwiają kobietom i mężczyznom 

dokonywanie wyborów oraz pełne korzystanie z 

przysługujących im praw”

„miękki mężczyzna”, „kobieca kobieta”



Dyskryminacja

Nierówne traktowanie jakieś osoby, tylko ze względu 

na jej przynależność do określonej grupy lub ze 

względu na jej cechę.

http://www.youtube.com/watch?v=yNNDpXkfReo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=251rNNPNGYw&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=yNNDpXkfReo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yNNDpXkfReo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=251rNNPNGYw&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=251rNNPNGYw&NR=1


Dyskryminacja płci

Wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub 

ograniczenie ze względu na płeć, którego celem lub 

skutkiem jest uszczuplenie lub uniemożliwienie 

jednej z płci korzystania na równi z praw, zasobów, 

praw człowieka, podstawowych wolnościach w 

dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, 

społecznego itd.   



Dyskryminacja ze względu na płeć

 Kobiety zarabiają mniej o około 20% niż mężczyźni na tych 

samych stanowiskach.

 Mężczyźni mają w Polsce prawo do jedynie 2 tygodniu urlopu 

rodzicielskiego, kobiety – 20 tygodni.

 Mężczyzna staje się głównym opiekunem dziecka jedynie w 3% 

rozwodów.

 Kobiety zajmują tylko 7,7% stanowisk kierowniczych i 

zaledwie 2% najwyższych stanowisk (2007)



Inne obszary dyskryminacji

Wiek

Pochodzenie etniczne

Niepełnosprawność

Orientacja seksualna



Płeć mózgu

Mózg kobiety i mężczyzny różnie funkcjonuje 

(różna budowa mózgu i inne przetwarzanie 

informacji)



Płeć mózgu

Dźwięki

Mężczyzno bardziej wyczuleni na wrażliwe, 

ostre dźwięki, dobrze radzą sobie pracując w 

stresie.

Kobiety bardziej wrażliwe na ból.



Płeć mózgu

Uszkodzenie pewnych obszarów mózgu 

rodzi inne konsekwencje u kobiet i inne u 

mężczyzn.



Płeć mózgu

Uszkodzenie pewnych obszarów mózgu 

rodzi inne konsekwencje u kobiet i inne u 

mężczyzn.



Płeć mózgu

U mężczyzn 3 razy częściej występują 

trudności językowe

W innych obszarach mózgu kobiet i 

mężczyzn znajdują się ośrodki 

odpowiedzialne na funkcje językowe i 

przestrzenne.



Płeć mózgu

Już od dziecka chłopcy prześcigają dziewczynki w 

matematyce. Nawet wyjątkowo uzdolnionej 

dziewczynce daleko do wybijającego się w tej 

dziedzinie chłopca. Ponadto na każdą wybitnie 

uzdolnioną matematycznie dziewczynkę przypada 

ponad 13 równie uzdolnionych chłopców.



Płeć mózgu

Chłopcy lepiej od dziewczyn grają w piłkę czy 

budują domy z klocków. Mają lepszą koordynację 

ręka-oko. Potrafią w wyobraźni "zobaczyć" 

budowę, bieg piłki, kąt nachylenia powierzchni 

wody w naczyniu, gdy je przechylają w różne 

strony itp. Ponieważ są lepszymi matematykami i 

strategami, dlatego też lepiej od kobiet grają w 

szachy, dowodzą armią, opracowują plany bitew 

itd.



Płeć mózgu

Lepiej również czytają mapę, co wynika z powyżej 

omówionych zdolności. Mają wyczucie 

przestrzenne, więc szybciej radzą sobie z 

przełożeniem rysunku na obiekty rzeczywiste. 

Mają także zdecydowanie lepsze wyczucie 

perspektywy.



Zasada równości płci

Równość płci

Równowaga płci/ parytet

Równość płci de iure

Równość płci de facto



Równość płci

O równości można mówić wtedy, gdy kobietom i 

mężczyznom przypisuje się taką samą wartość 

społeczną, równe, równe prawa i równe obowiązki 

oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki 

finansowe, szanse rozwoju), z których mogliby 

korzystać.



Równowaga płci/ Parytet

Pojęcie to dotyczy proporcji kobiet i mężczyzn we 

wszystkich sytuacjach. O równowadze można mówić 

wówczas, gdy dana grupa składa się z mniej więcej 

równej liczby kobiet i mężczyzn.



Równość płci de iure

Równość formalna, „na papierze”, równość 

zapewniona przez system prawny.



Równość płci de facto

Równość w praktyce.



Polityka równości płci

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (PO KL)

Zasada stanowi jedną z podstawowych zasad EFS (obok: 

wiek, niepełnosprawność) 



Rozporządzenie (WE) 1081/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dn. 5.07.2006

Art. 3 „Zakres pomocy”

„(...) EFS wspiera działania w państwach członkowskich objęte 

wymienionymi poniżej priorytetami: (…) promowanie włączania do 

górnego nurtu polityki oraz odejmowania konkretnych działań 

mających na celu poprawę dostępu do zatrudnienia, zwiększenie 

uczestnictwa kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich karier oraz 

zmniejszenie segregacji ze względu na płeć na rynku pracy, poprzez 

oddziaływanie na bezpośrednie i pośrednie przyczyny w 

wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn”



Rozporządzenie (WE) 1081/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dn. 5.07.2006

Art. 6 „Równość płci i równość szans”

„Państwa członkowskie zapewniają włączenie do programów 

operacyjnych opisu sposobu, w jaki równość płci i równość szans 

są wspieranie w ramach przygotowania, realizacji, monitorowania 

i oceny programów operacyjnych”.



Polityka równości płci
Gender meanstriming

To uwzględnianie perspektywy płci w głównym 

nurcie wszystkich procesów politycznych, 

priorytetów i działań, na wszystkich ich etapach, tj. 

na etapie planowania, realizacji i ewaluacji. Polityka 

równości szans to celowe, systematyczne i świadome 

ocenianie danej polityki i działań z perspektywy 

wpływu na warunki życia kobiet i mężczyzn, które 

ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i 

osiągnięcie równości płci. 



Polityka równości płci
Gender meanstriming

Strategiczne cele na rzecz równości płci

1.Równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i 

mężczyzn.

2.Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

3.Równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji.

4.Wykorzystywanie wszelkich form przemocy ze względu na 

płeć.

5.Eliminowanie stereotypów związanych z płcią.

6.Propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych 

oraz polityce rozwojowej.



Polityka równości płci
Gender meanstriming

Mit 1.

Polityka równości płci ma doprowadzić do tego, żeby 

kobiety i mężczyźni stali się tacy sami.



Polityka równości płci
Gender meanstriming

Mit 2.

Polityka równości płci oznacza, że zawsze 

powinniśmy zachować parytet.



Polityka równości płci
Gender meanstriming

Mit 3.

Polityka równości płci jest głównie dla kobiet, 

prowadzona przez feministki, dyskryminuje 

mężczyzn.



Polityka równości płci
Gender meanstriming

Bariery równości płci

1. Segregacja pionowa i pozioma rynku pracy.

2. Różnice w płacach kobiet i mężczyzn. - youtube –

reklama

3. Mała dostępność elastycznych form czasu pracy.

4. Niski udział mężczyzn w wypełnianiu 

obowiązków rodzinnych.



Polityka równości płci
Gender meanstriming

Bariery równości płci c.d.

5. Niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji.

6. Przemoc ze względu na płeć.

7. Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia.

8. Niewystarczający system opieki przedszkolnej

Stereotypy płci we wszystkich obszarach.

9. Dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do 

kobiet starszych, imigrujących, niepełnosprawnych oraz 

należących do mniejszości etnicznych.



Ćwiczenie

1. Jakie znaczenie ma polityka równości płci zarówno dla 

mężczyzn, jak i kobiet?

2. Czy różne grupy, mające zróżnicowane potrzeby, mogą 

być traktowane w ten sam sposób?

3. Czy równość oznacza traktowanie ludzi w ten sam 

sposób tylko wówczas, gdy maja oni jednakowy status?



Zasada równości w edukacji



Zasada równości w edukacji

Z badań (1997, 2005) wynika, że programy 

nauczania nie realizują zasady równości płci.

Podręczniki powielają stereotypy dotyczące ról 

płciowych, zadań czy obowiązków  kobiet i 

mężczyzn.

„Babcie o siwych włosach, siedzące w bujanym fotelu”
„Dziadkowie zajmują się działaniami na zewnątrz domu”

Obydwoje poza działalnością zawodową – dyskryminacja ze 

względu na wiek.



Tradycjonalizm

Role kobiet: żona, matka, córki.

Role mężczyzn: działalność publiczna i zawodowa.

Kobiety nie piastują żadnych ważnych funkcji 

społecznych. Mężczyźni są aktywni, ambitni, kobiety 

– opiekuńcze i skłonne do poświęceń.



Tradycjonalizm

Jak prezentowani są chłopcy?

Ciekawi świata, poszukujący, aktywni.

Jak prezentowane są dziewczynki?

Uległe,spokojne, zainteresowane sprawami 

domowymi.



Stereotypizacja

Podręczniki hołdują rodzinocentrycznemu typowi 

społeczeństwa i stereotypowym układom rodzinnych 

(mama, tata, 2 dzieci) – nie ma „inności” i prób 

oswajania dzieci z problemem niepełnosprawności, 

odmienności pochodzenia kulturowego, rożnych 

wyznań.

Nie porusza się tematów trudnych: rodzin 

rozdzielonych, przemocy domowej, alkoholizmu.



Brak odważnie podejmowanego tematu 
przemocy

Nieobecność kobiet w niektórych obszarach



Dobre praktyki

Relacja w ramach konkursu 

"Równość płci w przedszkolu" 

w Małym Przedszkolu w 

Kęszycach, mającego na celu 

przełamywanie stereotypów 

płciowych już w edukacji 

przedszkolnej. 



Dobre praktyki

Przeprowadzone z dziećmi zajęcia opierały się na materiałach 

uzyskanych na warsztatach dla nauczycieli. Dzieci bawiły się w 

kącikach tematycznych. Po skończonej zabawie przedszkolaki 

opowiadały, w co się bawiły. Odpowiadały na pytania: czy tylko 

chłopcy bawili się samochodzikami czy również dziewczynki? W 

jakich zabawach, o których normalnie myśli się, że są 

"dziewczyńskie" uczestniczyli chłopcy? W co się bawiły 

dziewczynki i czy chłopcy uczestniczyli w ich zabawach? 

Możemy również podać kilka zabaw, w które mogą się bawić 

chłopcy i dziewczynki gdyby się okazało, że dzieci nie mają 

pomysłów. 



Dobre praktyki

Potem zastanawialiśmy się nad rolami mamy i taty w 

rodzinie. Do zajęć wykorzystane zostały dwa 

wierszyki:"Mama ma dziesięć rąk" i "Do czego służy tata". 

Maluchy dobrze się bawiły podczas zajęć. Malowały i 

wymyślały zadania, które mogą wykonywać i kobiety i 

mężczyźni. Aby lepiej zilustrować treść wierszy wymyśliłam 

rodzinę ....ośmiornicy. Dzieci zdecydowały, że mama będzie 

w kolorze czerwonym, tata -niebieskim. W rodzinie miały 

również być dzieci: żółta - dziewczynka i zielony –

chłopczyk

Źródło: http://maleprzedszkola.pl/lodzkie/Aktualnosci/Archiwum/20.07.2010-Rownosc-plci-w-przedszkolu



Dobre praktyki

Gotują chłopcy i 

dziewczynki

Źródło: http://janowieckoscielny.wm.pl/637,Rownosc-

plci-w-przedszkolu-w-Safronce.html



Dobre praktyki

NIEMCY: obozy; Dzień dziewcząt; zestawy edukacyjne; 

Kobiety w historii; „Dziewczęta w świecie nauki i 

technologii”.

POLSKA: www.wstronedziewczat.org.pl, Śląska strefa 

Gender – Równość od przedszkola Edukacja seksualna 

„Ponton”

http://www.wstronedziewczat.org.pl/


Dobre praktyki

www.wstronedziewczat.org.pl

www.gender.pl

www.ponton.org.pl

www.wendo.org.pl

www.feminoteka.pl

www.haus.pl

www.bezuprzedzen.org

www.crisisintervention.free.ngo.pl

http://www.wstronedziewczat.org.pl/
http://www.wstronedziewczat.org.pl/
http://www.gender.pl/
http://www.gender.pl/
http://www.ponton.org.pl/
http://www.ponton.org.pl/
http://www.wendo.org.pl/
http://www.wendo.org.pl/
http://www.feminoteka.pl/
http://www.feminoteka.pl/
http://www.haus.pl/
http://www.haus.pl/
http://www.bezuprzedzen.org/
http://www.bezuprzedzen.org/
http://www.crisisintervention.free.ngo.pl/
http://www.crisisintervention.free.ngo.pl/


Mietek mamę ma kucharza,

Mama lotnik?- te z się zdarza.

Bywa także taka mama,

Co prowadzi pociąg sama.

Jedną taką mamę znam,

Co jest najdzielniejsza z mam.

Pilot lata samolotem,

Kucharz częstuje kompotem,

Nauczyciel uczy w szkole,

Aktor gra w teatrze role,

Murarz domy nam buduje,

Każdy pilnie się zajmuje

Własną pracą, a nie inną

I tak właśnie być powinno.

Wiele różnych mamy mam

Wszystkie są potrzebne nam.



Badania

Szwedzcy pedagodzy myśleli, że wychowują dziewczynki i 

chłopców w identyczny sposób. Zewnętrzne badanie 

udowodniło im, że w znacznym stopniu kierowały nimi 

stereotypy na temat płci.



Badania

Trzyletnie dziewczynki bawią się w czasie „zajęć bez 

chłopców”. Pomysł ten przedszkole w Järfälla na 

przedmieściach Sztokholmu wprowadziło w życie w 2005 

roku. Raz w tygodniu dziewczynki z tej pilotażowej w kwestii 

równości płci placówki przez cały ranek uprawiają gry 

ruchowe wyłącznie w swoim gronie.

Dlaczego?



Badania

Gdy dzieci razem uprawiają gimnastykę, chłopcy wszystko 

monopolizują – mówi Ingrid Stenman, jedna z osób 

prowadzących przedszkole. – Zagarniają gry, zajmują całą 

przestrzeń. Dziewczynki wycofują się, gromadzą w kąciku. 

Ale kiedy tylko zostają same, nabierają pewności siebie. 

Bawią się swobodniej, odkrywają, jak to przyjemnie zjeżdżać, 

skakać i biegać!



Badania

„Po dziewczynkach oczekiwaliśmy, że będą spokojne, 

grzeczne i usłużne. Za normalne uważaliśmy, że chłopcy 

robią hałas, że głośno i zdecydowanie wyrażają swoje 

żądania. Wywołało to wielką dyskusję w przedszkolu, a 

także w mojej rodzinie”



Badania

Wnioski z badań

- dziewczynki i chłopcy traktowani są w zupełnie inny 

sposób,

- chłopcom poświęcano znacznie więcej uwagi,

- chłopcy zajmowali 2/3 czasu przeznaczonego na dziecięce 

wypowiedzi,

- podczas rozmów z przedszkolakami wychowawcy 

akceptowali fakt, że chłopcy przerywają koleżankom, a one 

miały czekać na swoją kolej,

- zwracali się do dzieci na dwa sposoby: do chłopców 

kierowali krótkie, rozkazujące zdania, dziewczynkom 

wyjaśniali każdą rzecz dłużej i precyzyjniej.



Zmiany

Raz w tygodniu półtoragodzinne zajęcia w grupach 

niemieszanych.

Ich zdaniem ten czas pozwala dzieciom spokojnie oddawać się 

zabawom przypisanym tradycyjnie przeciwnej płci. Dziewczynki 
jeżdżą samochodzikami i skaczą po ławkach, a chłopcy im w tym 

nie przeszkadzają. Zgromadzeni w innej sali, bawią się 

plastikowymi naczyniami, pluszakami i lalkami, nie bojąc się, że 

dziewczynki odbiorą im to miejsce lub będą ich pouczały o 

tajnikach zabawy w dom.

Niekiedy dzieci są też rozdzielane w czasie jedzenia. By uniknąć 

sytuacji, że dziewczynki usługują chłopcom, niektóre posiłki 

odbywają się przy oddzielnych stołach.



Zmiany

Niekiedy dzieci są też rozdzielane w czasie jedzenia. By uniknąć 

sytuacji, że dziewczynki usługują chłopcom, niektóre posiłki 

odbywają się przy oddzielnych stołach.

Anne Chemin / Le Monde Równość płci od przedszkola, http://www.rodziceradza.pl/Edukacja/Rownosc-plci-od-
przedszkola,art,40388.html



Analiza problemu

Jak jest?

Opis sytuacji, zebranie danych posegregowanych ze 

względu na płeć: ile jest chłopców ile dziewczynek, jak ta 

sytuacja się zmieniała, jak wygląda sytuacji dzieci z 

podziałem na płeć, kto i gdzie mieszka, jak wygląda praca z 

dziewczynkami/chłopcami



Analiza problemu

Dlaczego tak jest?

Jakie są przyczyny, jakie są bariery



Analiza problemu

Co można zmienić?

Jakie są potrzeby chłopców i dziewczynek?



Analiza problemu

1. Opis grupy

2. Opis uczestnika zajęć

3. Przyczyny problemu

4. Określenie potrzeb chłopców i dziewczynek


