Gender Equality - Zonta undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser –
Et landsdækkende Zonta projekt …

Formål:
Formål med projektet er at udarbejde et undervisningsmateriale, som kan bruges til at arbejde med
Verdensmål nr. 5 Gender Equality i forskellige fag. Vi tager udgangspunkt i:
- de erfaringer, som vi har gjort os de 2 gange, vi har afviklet gymnasieprojekter i hhv. 2018 og 2019
- det undervisningsmateriale, som de respektive lærere havde udarbejdet i forbindelse med
gymnasieprojekterne

Gymnasieprojekterne blev lavet som et fælles projekt mellem Zonta-klubberne: Zonta Aarhus I, Zonta
Silkeborg, Zonta Viborg og Zonta Aarhus II.
Formålet er også at udbrede kendskabet til Zonta og Zontas formål og skabe aktiv interesse for Zontas
arbejde.

Mål
Målet er at lave en I-platform, som motiverer deltagerne til at arbejde med Verdensmål nr. 5 og dermed
promovere Zontas formål, som bl.a. er lighed mellem kønnene.

Målgruppe
Primær målgruppe: lærere – Vi når eleverne gennem lærerne…
Sekundær målgruppe: elever på ungdomsuddannelser, primært STX og HF, sekundært HTX, EUX,
efterskoler m.fl. og evt. folkeskolens ældste klasser.

Styregruppe og arbejdsgruppe
Styregruppen består p.t. af:
Bente Lindgaard, Zonta Aarhus I
•
•
•

Bente Lindgaard, Zonta Aarhus I
Irene Wiborg, Zonta Aarhus II
Gytte Pedersen og Aase Holmgaard, Zonta Viborg

Arbejdsgruppen består p.t. af:
•
•
•
•

Sally Thorhauge, Zonta Aarhus I
Per Schou-Nielsen, e-læringskonsulent
Sonja Marie Clingman, engelsk og samfundsfag, Risskov Gymnasium
På sigt andre lærere med andre fag

Bindeleddet mellem de to grupper er Bente Lindgaard og Sally Thorhauge, Zonta Aarhus I.

Økonomi:
Finansiering af projektet (indkøb af Per Schou-Nielsen, frikøb af lærer(e), mock-up af
I-platform, markedsføring, lancering, copyrights til billeder og grundlæggende
artikler/tekster, hosting og licenser, opsætning på I-platform, mm):

Udvikling og drift i 2020 og 2021
• Budget godt kr. 165.000
• Zonta-klubber – medfinansierer med f.eks. kr. 5.000 hver = kr. 105.000
• Zonta Aarhus II
• Zonta Danmark?
Finansiering af driften 2021 - 2024
• Zontas egne midler
• Brugerlicens (gym.)
Videreudvikling 2021 - 2024
• Zontas egne midler
• Brugerlicens
• Evt. ansøgning til fonde

Foreløbig tidsplan
2020
Juni
September ->
Oktober – Dec.
14. November
November ->

Formel opstart af projektet
Møder i Styregruppe og arbejdsgruppe, udarbejdelse af Mock-up
Fundraising
Præsentation på landsmøde
Udarbejdelse af testversion: I-platform og 1. modul: engelsk

2021
Januar ->

Marts
August

2021 – 2024

Afprøvning af testversion – udvalgte gymnasier
Udarbejdelse af 2. modul (samfundsfag)
Fundraising
Markedsføring
Intro / Workshop for Zonta-klubber: I-platform og markedsføring
Udrulning af I-platform på landsplan
Drift, forankring og nye moduler i fx dansk og historie
Drift, forankring og nye moduler

Projektets potentialer
• Et fælles og landsdækkende Zonta-projekt
• Skabe indsigt i og understøtte ligestilling mellem kønnene gennem
undervisning
• Skabe aktiv interesse for Zonta og Zontas formål
• Udbredelse af I-platformen / konceptet i Distrikt 13
• Udbredelse I-platformen / konceptet i andre distrikter / internationalt
• Aktivering af næste generation af Zonta-medlemmer
• Golden Z ?
• …

