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WSKAZÓWKI 

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek:  

1. przypomina, że stereotyp płci i seksizm pozostają największymi przeszkodami na drodze 

do równości płci i podkreśla znaczenie zwalczania na wszystkich szczeblach kształcenia 

stereotypu płci w dziedzinie studiów oraz karier i osiągnięć akademickich w obszarze 

formalnego i nieformalnego uczenia się i za jego pośrednictwem; przypomina także, że 

płciowo nacechowana percepcja kierunków studiów i wyboru kariery to główne czynniki 

przy podejmowaniu decyzji dotyczących możliwości kształcenia; podkreśla znaczenie 

motywowania i zwiększania obecności dziewcząt na takich kierunkach studiów, jak nauki 

ścisłe, inżynieria, technologia, kierunki rolnicze, ICT, sztuka i sektory kreatywne oraz 

rzemiosło i z zadowoleniem przyjmuje wszystkie inicjatywy i programy służące 

przyciągnięciu dziewcząt do tych obszarów studiów i odnośnych karier naukowych; 

2. wzywa państwa członkowskie do opracowania lub udoskonalenia regulacji krajowych 

służących przeciwdziałaniu negatywnemu wpływowi stereotypowych ról płciowych, 

utrwalanych przez wartości przekazywane za pośrednictwem mediów i reklamy, co zbyt 

często niweczy pracę podejmowaną w tym względzie w szkołach; 

3. podkreśla znaczenie nieformalnego uczenia się i dialogu międzykulturowego w 

zwalczaniu przesądów i tradycyjnych praktyk nakładających ograniczenia na dziewczęta 

w dziedzinie edukacji oraz wzywa państwa członkowskie do zapewnienia równego 

dostępu do edukacji dla chłopców i dziewcząt bez względu na ich etniczne, narodowe, 

społeczne, kulturowe czy religijne pochodzenie, aby osiągnąć prawdziwe 

równouprawnienie w dostępie do odpowiedniej jakości edukacji za sprawą środków 

obejmujących działania na rzecz obniżenia liczby dziewcząt przedwcześnie kończących 

naukę; podkreśla potrzebę zwrócenia uwagi na grupy doświadczające różnorodnych form 

dyskryminacji, takie jak migranci, uchodźcy, osoby niepełnosprawne, ludzie młodzi 

opiekujący się innymi osobami i inni; podkreśla, że ogromnie ważne jest, aby dziewczęta 

nie były zmuszane przez rodziny do porzucania nauki przed ukończeniem szkoły średniej; 

4. apeluje o nadanie nowego impulsu działaniom na rzecz uznawania nieformalnego uczenia 

się w formie świadectwa kompetencji, a także zapewnienia spełniającego wysokie normy 

świadectwa nauki przez praktykę w miejscu pracy w odniesieniu do kształcenia 

zawodowego, ponieważ pomoże to dziewczętom i kobietom w znajdowaniu lepszej pracy 

i w ponownej integracji na rynku pracy, a jednocześnie zapewni równość kobiet i 

mężczyzn pod względem godności i kompetencji; 

5. podkreśla potrzebę zapewnienia opartego na prawach i uwzględniającego aspekt płci 

środowiska edukacyjnego dla wszystkich uczących się zarówno pod względem programu 

nauczania, jak i pedagogiki, środowiska, w którym dzieci (a zwłaszcza dziewczęta) będą 

mogły uczyć się o przysługujących im prawach i doświadczać procesów 

demokratycznych w szkołach oraz w środowiskach nieformalnego uczenia się; uważa, że 

w tego rodzaju kształceniu należy zwrócić szczególną uwagę na równouprawnienie płci, 

niedyskryminację i obywatelstwo europejskie; 
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6. uważa, że równouprawnienie płci w edukacji musi obejmować szereg zagadnień, takich 

jak umiejętność czytania i pisania, w tym umiejętność korzystania z mediów, problem 

nękania, łącznie z nękaniem w internecie, przemoc na tle homofobicznym, nawoływanie 

do nienawiści, prawa człowieka i wychowanie obywatelskie; 

7. podkreśla, że edukacja musi pomagać chłopcom i dziewczętom w stawaniu się osobami 

świadomymi, zrównoważonymi, szanującymi innych oraz zdolnymi do empatii i 

wzajemnego szacunku, aby zapobiegać dyskryminacji, agresji i nękaniu; 

8. podkreśla, że szkoła powinna się przyczyniać do rozwijania międzykulturowego podejścia 

w nauczaniu, odchodząc od podejścia ukierunkowanego na asymilację lub 

wielokulturowość, aby wspierać otwartość, wzajemny szacunek oraz dialog 

międzykulturowy i międzywyznaniowy;  

9. uznaje, że nauczyciele odgrywają dużą rolę w kształtowaniu tożsamości edukacyjnej i 

mają duży wpływ na aspekty nacechowanych płciowo zachowań w szkole; przypomina, 

że nadal należy podejmować działania zmierzające do wyposażenia nauczycieli w 

narzędzia służące najlepszemu propagowaniu równouprawnienia; kładzie w związku z 

tym nacisk na konieczność zapewnienia kompleksowego początkowego i ciągłego 

szkolenia nauczycieli w zakresie równouprawnienia na wszystkich szczeblach formalnego 

i nieformalnego uczenia się, w tym partnerskiego uczenia się i współpracy z 

zewnętrznymi organizacjami i agencjami, w celu kształtowania świadomości na temat 

wpływu ról i stereotypów związanych z płcią na poziom pewności siebie ich uczniów i na 

wybierane przez nich przedmioty nauczania podczas studiów; podkreśla konieczność 

pokazywania dziewczętom pozytywnych wzorców roli kobiet i mężczyzn w szkołach i na 

uniwersytetach, by pozwolić im na określanie i właściwe ocenianie swoich zdolności bez 

obawy o jakąkolwiek dyskryminację lub dwuznaczność związaną z płcią; 

10. podkreśla znaczenie edukacji zdrowotnej i seksualnej – która musi obejmować uczenie 

chłopców i dziewcząt o relacjach opartych na równości, zgodzie, szacunku i wzajemności, 

a także o prawach kobiet i dziewcząt, w tym o prawach i zdrowiu reprodukcyjnym i 

seksualnym – jako narzędzia służącego zapobieganiu stereotypom i przemocy wobec 

kobiet i dziewcząt; 

11. podkreśla znaczenie uwzględnienia w projektach współpracy w dziedzinie rozwoju 

działań ukierunkowanych na edukację dziewczynek, dziewcząt i kobiet; 

12. przypomina o potrzebie zapewnienia dostępu do kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 

kształcenia dorosłych, zarówno formalnego, jak i nieformalnego, dla kobiet, które musiały 

przerwać kształcenie się lub porzucić pracę, aby opiekować się rodziną, i dla samotnych 

matek, bez względu na ich poziom kompetencji (dotyczy to wysoko i nisko 

wykwalifikowanych kobiet); kładzie nacisk na fakt, że takie szkolenia powinny być 

atrakcyjne i elastyczne; zachęca do stosowania wszelkich środków, które w konkretny 

sposób pomagają kobietom w godzeniu życia rodzinnego z życiem zawodowym lub 

kształceniem; 

13. wzywa państwa członkowskie i Komisję do usunięcia barier utrudniających dostęp do 

formalnego i nieformalnego uczenia się, a także do uczenia się przez całe życie, przez 

zwiększanie świadomości i doradztwo, zapewnienie wsparcia finansowego oraz takiego, 
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jak opieka nad dziećmi i osobami starszymi, aby umożliwić kobietom i mężczyznom 

uczestnictwo w uczeniu się przez całe życie, przyjmując międzypokoleniowe podejście i 

stymulując rolę odgrywaną przez instytucje europejskie; 

14. wzywa Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oraz państwa 

członkowskie do gromadzenia porównywalnych danych segregowanych według 

kryterium płci (zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym) w dziedzinie 

kształcenia we wszystkich państwach członkowskich; 

15. uważa, że fundusze strukturalne UE, a zwłaszcza Europejski Fundusz Społeczny, muszą 

wspierać projekty edukacyjne uwzględniające specyfikę płci, a także struktury oświatowe 

uwzględniające aspekt płci; 

16. przypomina, że w strategiach edukacyjnych mających na celu zapewnienie 

równouprawnienia płci muszą aktywnie uczestniczyć chłopcy i mężczyźni. 

17. podkreśla, że edukacja jest ważnym narzędziem umożliwiającym kobietom pełne 

uczestnictwo w rozwoju społeczno-gospodarczym; podkreśla, że środki na rzecz uczenia 

się przez całe życie mają zasadnicze znaczenie dla wyposażania kobiet w umiejętności, 

które umożliwiają im powrót do pracy, polepszenie jakości ich pracy, dochodu i 

warunków pracy; 

18. przypomina, że edukacja jest narzędziem umożliwiającym kobietom osiąganie 

niezależności ekonomicznej, co odgrywa zasadniczą rolę w zapobieganiu przemocy 

wobec kobiet i dziewcząt; 

19. przypomina, że ubóstwo i niski status ekonomiczny mają silny wpływ na 

równouprawnienie płci w edukacji, nieproporcjonalnie bardziej negatywny w przypadku 

dostępu dziewcząt do szkół i uniwersytetów; w związku z tym zachęca państwa 

członkowskie do podejmowania inicjatyw mających na celu zmniejszenie bezpośrednich i 

pośrednich kosztów kształcenia dla rodzin będących w trudnej sytuacji; 

20. podkreśla, że należy podjąć działania zapewniające, aby niepełnosprawne dziewczęta 

miały równe szanse w dostępie do edukacji na wszystkich szczeblach, a tym samym 

stworzyć im lepsze możliwości w poszukiwaniu zatrudnienia i dać narzędzia do 

przezwyciężania różnorodnych form dyskryminacji; podkreśla, że edukacja jest ważnym 

narzędziem stwarzania dziewczętom z grup defaworyzowanych możliwości prowadzenia 

życia wolnego od marginalizacji i brania aktywnego udziału w życiu społeczeństwa; 

21. wzywa państwa członkowskie, by włączyły do systemów kształcenia opiekę nad dziećmi i 

wczesną edukację w celu umożliwienia rodzicom osiągnięcia równowagi między życiem 

zawodowym i rodzinnym, co pozwoli dzieciom na otrzymywanie od najmłodszych lat 

wykształcenia opartego na równouprawnieniu płci; 

22. przypomina o roli zespołów pedagogicznych, które pomagają rodzinom i udzielają im 

porad w zakresie ukierunkowania dziecka w taki sposób, by wkroczyło na ścieżkę zgodną 

z jego kompetencjami, zdolnościami i upodobaniami; podkreśla, że ukierunkowanie jest 

fazą o kluczowym znaczeniu, w której mogą dojść do głosu stereotypy związane z płcią, 

co może odcisnąć trwałe piętno na zdolności dziewcząt do wyboru ścieżki zawodowej 
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ułatwiającej samorealizację i emancypację. 
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