
34 MILIOANE DE ADOLESCENTE

116 MILIOANE DE 
FEMEI

Aproape un sfert dintre 
femeile de astăzi cu 
vârste cuprinse între 
15-24 ani nu au
finalizat școala 
primară.

ASTA ÎNSEAMNĂ

3 ȚĂRI AU PESTE 1 MILION DE 
FETE CARE NU 

FRECVENTEAZĂ ȘCOALA:

ASTA ÎNSEAMNĂ PESTE 510 MILIOANE DE FEMEI

2/3 DIN CELE 774 MILIOANE DE OAMENI 
ANALFABEȚI DIN LUME SUNT FEMEI

EGALITATEA DE
GEN ÎN EDUCAȚIE

EXISTĂ O PROBLEMĂ MAJORĂ CE AFECTEAZĂ ȚĂRILE DIN 
ÎNTREAGA LUME. ACEA PROBLEMĂ ESTE EGALITATEA DE 
GEN ÎN EDUCAȚIE.

nu sunt înscrise în școala 
gimnazială

ÎN ȚĂRILE SĂRACE, FETELE SUNT FORȚATE SĂ PRESTEZE MUNCI 
DOMESTICE ȘI SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ ȘI NU EXISTĂ LOC PENTRU 
EDUCAȚIE.

Pakistan Etiopia Nigeria

Analfabetismul menține gospodăriile în ciclul sărăciei... 
cu foarte puțină speranță de schimbare a situației.

31 MILIOANE DE FETE DIN 
ÎNTREAGA LUME

nu sunt înscrise în școala primară.

17 MILIOANE DE FETE

nu vor frecventa vreodată vreo 
școală



Acestea sunt efectele 
educației asupra femeilor:

Schimbarea începe cu abordarea 
normelor culturale de gen

Primul pas este educarea 
familiilor cu privire la 

importanța primirii unei educații

Educația de calitate:

CUM REZOLVĂM ACEASTĂ 
PROBLEMĂ?

Soluția începe cu educația

NOI TOȚI

Cine beneficiază de 
pe urma egalității 

de gen în educație? Împreună 
putem repara 

situația!

https://www.youtube.com/watch?v=M8Q_ENrzg5oSource: 

• oferă mai multe oportunități de carieră 
pentru femei;

• promovează creșterea economică;
• reduce sărăcia.

• Aceste norme promovează discriminarea și 
limitează măsura în care femeile calificate au 
acces la locuri de muncă mai bune.

• Profesorii pot influența alegerea materiilor și pot 
oferi lecții care să le permită studenților să 
reflecteze la aceste norme.

• Acest lucru poate demonta stereotipurile 
ocupaționale și segregarea de gen, promovând 
un progres cultural.

• Femeile educate găsesc mai ușor de lucru.
• Mortalitatea cu ocazia nașterii este mai mică în cazul 

femeilor educate.
• Femeile educate nu devin mame de foarte tinere.
• Femeile educate nu se căsătoresc la vârste foarte 

fragede.
• Fmele educate sunt mai rar abuzate.
• Femeile educate au control asupra vieții lor.

https://www.youtube.com/watch?v=M8Q_ENrzg5o



