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Quiz na temat gender I

Grupa
docelowa

Wszystkie grupy zatrudnionych, wszystkie pracownice i pracownicy

Cel

Uwrażliwienie na nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami i
przekazanie informacji dotyczących obszarów tematycznych związanych z
tym zagadnieniem

Metoda

Quiz

Zadanie

Poszczególne pytania quizowe są stawiane uczestnikom na plenum, a
odpowiedzi są zbierane przed prezentacją rozwiązania.
Modyfikacja: Quiz może być przygotowany także w formie
kwestionariusza jako zadanie indywidualne dla każdego uczestnika.

Czas trwania

różny

Uwagi

Pytania powinny być za każdym razem dostosowane do kraju
pochodzenia uczestników i kontekstu sytuacyjnego. Przy opracowaniu
przykładu (patrz poniżej) brakowało np. informacji z Polski i Czech
dotyczących niektórych obszarów tematycznych.

Ocena

W zależności od możliwości czasowych można przedstawić tło i
informacje uzupełniające do danego zbioru tematycznego (który pojawił
się wskutek zadanego pytania) i podkreślić szczególnie nierówności
powstałe w wyniku struktury (np. nierówne wynagrodzenie za taką samą
pracę lub pracę o równej wartości).

Materiały

Pytania quizowe

Przykład
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Pytania quizowe

Pytania quizowe
1. Wymień pięć
współczesnych kobiet –
szefów rządów.

2. Wymień przynajmniej 2
mężczyzn działających
publicznie, którzy
skorzystali z urlopu
macierzyńskiego (lub
zrezygnowali z pracy na
jakiś czas z powodu
wychowania dziecka).

3. Wymień dowolną liczbę
szefów rządów płci
męskiej.

4. W którym kraju Unii
Europejskiej jest
najmniejsza różnica w
wynagrodzeniu kobiet i
mężczyzn? (w 2006 r.)

Możliwe odpowiedzi
Możliwe odpowiedzi:
Margret Thatcher
Indira Gandhi
Golda Meir
Angela Merkel
Julia Tymoszenko
Tansu Ciller
Heide Simonis
Możliwe odpowiedzi:
Jürgen Klopp (trener Mainz 05)
Achim Exner
(W latach 1985 -1997 Nadburmistrz
Wiesbaden. Wkrótce po ponownym wyborze
na to stanowisko w 1991 r., jako pierwszy
prezydent miasta w Niemczech, skorzystał
przez pół roku z urlopu macierzyńskiego) ..
Możliwe odpowiedzi:
Schröder
Kaczynski
Blair
Bush
…

Odpowiedź: na Malcie w wysokości 4 %
(W 2006 r. Niemcy zajęły ostatnie miejsce z
różnicą w wysokości 26 %; Dane
Europejskiego Urzędu Statystycznego
(Eurostat) dotyczące różnic w płacach; płaca
godzinowa brutto w 2005 r.: Niemcy 22%,
Austria 18 %, Czechy 19 %, Polska 10%)
Tę różnicę można częściowo wyjaśnić przez
fakt, iż kobiety wciąż rzadko zajmują wysokie
stanowiska: tylko 16% zatrudnionych płci
żeńskiej znajduje się w tej grupie, podczas gdy
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udział mężczyzn przekracza 40 %. Wsród
żeńskich pracowników tylko 15 % pracuje jako
fachowcy, natomiast wśród męskich
pracowników udział ten wynosi 61%.
5. Ile kobiet na 10 mężczyzn
zasiada w gremiach
decyzyjnych 50
największych
przedsiębiorstw Unii
Europejskiej, notowanych
na giełdach?

Odpowiedź:
jedna kobieta na 10 mężczyzn

6. Ile procent stanowisk
szefów we wspomnianych
50 europejskich
przedsiębiorstwach jest
piastowanych przez
kobiety?

Odpowiedź: 4 %

7. Wymień 10 zawodów
najczęściej wybieranych
przez dziewczęta w
Niemczech?

Odpowiedź:

8. Kiedy po raz pierwszy w
Waszym kraju powołano
kobietę profesora na
stanowisko wykładowcy w
dziedzinie ginekologii?

(Średnia UE w przypadku piastowania przez
kobiety stanowisk w zarządach przedsiębiorstw
wynosi: 11%, w Niemczech 11 %, 24 % w
Szwecji, w Słowenii 21 %)

Handlowiec (pracownica biurowa)
Handlowiec w handlu detalicznym
Fryzjerka
Pomoc lekarska
Wykwalifikowana pracownica stomatologii
Specjalista ds. zbytu i zaopatrzenia
Wykwalifikowana sprzedawczyni w przemyśle
spożywczym
Sprzedawczyni
Handlowiec ds. komunikacji biurowej
Specjalista ds. hotelarstwa

Odpowiedzi:
Niemcy: w 2000 r. powołano Marion Kiechle
jako pierwszą kobietę-profesora w
dziedzinie ginekologii na stanowisko
wykładowcy na Uniwersytecie Technicznym
w Monachium.
Polska: ?
Czechy: ?
Austria: ?
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