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Cap. I: Ce trebuie să ştiu despre...EDUCAŢIA DE GEN? 

 

 

Principii de bază şi obiective ale educaţiei de gen 

I.1.1.Definirea educaţiei de gen  

I.1.2. Obiective ale educaţiei de gen  

Autor: prof. drd. Negru Emilia 

Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” Zalău, jud. Sălaj 

Cuvinte-cheie: 

Gen = Etimologic, cuvântul „gen” vine din latină: „genus”, are pe larg sensul de 

categorie, tip, specie, și mai puțin sensul de sex. Noțiunea de gen este semnificația 

social construită, dată sexului biologic și diferențelor dintre sexe; este modul în 

care ajungem să înțelegem și adesea să amplificăm diferențele biologice percepute 

dintre cele două sexe; se referă la diferențele sociale între bărbați și femei, la setul 

de reguli care reglementează relețiile bărbați/femei oferindu-le activități, 

responsabilități și obligații distinct. Genul nu se aplică femeilor și bărbaților ca 

atare, ci se aplică acțiunilor unei persoane, comportamentelor acesteia și 

practicilor la care subscrie. Genul (sau gender) este totalitatea caracteristicilor 

psihosociale și culturale care deosebesc oamenii în două categorii distincte, 

bărbați și femei. 

Rolul  de gen = set de așteptări care oferă prescripții comportamentale pentru 

femei și bărbați 

Stereotipuri de gen = set de prescripții sociale sau culturale ale rolurilor de gen 

Diferențe de gen = produsul interacțiunii caracteristicilor biologice ale femeilor și 

bărbaților cu mediul și reflectă diferențele individuale prin variabilele biologice, 

psihologice și comportamentale 

Educația care promovează egalitatea de gen = educația adecvată la nevoile de 

învățare diferite ale fetelor și băieților, cu scopul de a le asigura acestora șanse 

egale de dezvoltare. 

Aspecte teoretice privind educația de gen la vârsta preșcolară abordată în 

sistem curricular 

 Sistemul actual de învăţământ românesc îşi propune ca principiu de 

organizare echitatea şi egalitatea de şanse. Accentul pus pe formarea personalităţii, 

pe respectarea particularităţilor individuale şi pe tratarea diferenţiată constituie însă 

o prioritate a sistemului actual de învăţământ, care promovează implicit respectarea 

particularităţilor de gen.  

 O analiză directă a perspectivelor teoretice asupra problematicii genului 

evidenţiază perpectiva biologică şi perspectiva socială/culturală.  

 Psihologul Cătălin Luca, director executiv al Asociației Alternative 

Sociale din România, în studiul ”Teorii psihologice privind dezvoltarea 

copilului” conturează o imagine detaliată a evoluției copilului din diferite 

perspective susținute științific de teoreticieni astfel: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Oameni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%83
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 ”Perspectiva biologică a analizării genului este conturată de motto-ul 

„anatomy is destiny”. Așadar, genul este fundamentat biologic și 

programant în evoluţia socială a indivizilor. Datul biologic (rolul 

reproductiv diferit, diferenţele hormonale, poziţia ierarhică în grup, 

diviziunea muncii) guvernează asupra comportamentelor sociale, asupra 

relaţiilor între genuri.  

 Perspectiva culturală poate fi împărţită în mai multe direcţii principale: 

psihologică, sociologică, antropologică, culturalistă. Diferenţele între aceste 

abordări se reduc treptat, iar ceea ce uneşte toate aceste perspective este 

centrarea pe ideea subsumării biologicului de către social. Astfel, biologicul 

este un dat care este profund instrumentat, la nivel de gen, de aspectul 

social. Identitatea de gen are loc pe parcursul unui proces complex și 

continuu de comunicare şi de negociere socială. 

 Studiul Aspecte de gen în formarea iniţială (Grünberg, L. În: Ştefănescu, 

D.O., Miroiu, M. (coord.), Gen şi politici educaţionale, Bucureşti, 2001, 

este parte componentă a cercetării ”Dimensiunea de gen a educaţiei. O 

cercetare aplicată.” și a investigat modul în care cadrele didactice sunt 

pregătite să trateze şi să gestioneze problematica de gen în educaţie. 

Metoda de studiu a constat în analiza de conţinut, din perspectiva 

problematicii de gen, a unor materiale şi documente şcolare utilizate în 

formarea iniţială a cadrelor didactice: planuri de învăţământ, manuale 

şcolare, materiale destinate orelor de dirigenţie. 

 

 Teoreticienii acestei abordări susțin ideea că personalitatea sau 

comportamentul copilului se dezvoltă ca urmare a interacţiunii sociale – 

prin recompense şi pedepse, imitare, identificarea cu anumite modele de rol 

şi conformarea la expectanţe. În cursul dezvoltării copilului intră în joc 

toate procesele sociale: percepţia socială şi înţelegerea comportamentului 

oamenilor, rolurile sociale, comportamentele asociate şi comunicarea, atât 

verbală cât şi non-verbală. Primul contact al copilului cu lumea exterioară 

are loc, în mare masură, prin gesturile, mimica şi vorbele persoanei care are 

grijă de el. Toate acestea îi pot oferi copilului o experienţă destul de variată: 

ridicarea şi strângerea în braţe sunt diferite de mesajul verbal, iar zâmbetul 

părinţilor constituie un tip de stimulare diferit de zâmbetul afişat de copil 

atunci când este stimulat tactil/gâdilat. Din această diversitate de 

comportamente pe care le manifestă părinţii, copilul începe să asimileze 

cunoștințe legate de  lumea reală. 
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 După cum au arătat mulţi cercetători, în special H. Rudolph Schaffer 

(1971), copilul are o tendinţă mult mai puternică de a reacţiona la oameni, 

decât la alţi stimuli din mediul său, cum ar fi licăririle de lumină sau 

zgomotele. La copil există o tendinţă foarte puternică şi foarte bine 

conturată de sociabilitate.  

 Una din cele mai importante variante de comunicare între mamă şi copil, 

asupra căreia s-au concentrat numeroşi cercetători este contactul vizual. 

Fitzgerald (1968) a constatat că dilatarea pupilelor, care este o cale prin care 

semnalăm inconştient afecţiunea faţă de alte persoane, este un semnal pe 

care îl transmit şi copiii, mai ales faţă de părinţii lor, începând chiar de la 

vârsta de patru luni. Înainte de această vârstă îl afişează la vederea oricărei 

figuri. Acest aspect sugerează două lucruri, mai întâi că persoanele care 

interacţionează cu copilul vor primi şi alte mesaje în afară de zâmbet, care 

le arată că şi copilului îi face plăcere interacţiunea, în al doilea rând se 

observă că pe la patru luni copilul începe să aibă preferinţe în privinţa 

persoanelor din jurul său.  

 Atunci când analizăm fenomenul de durată al dezvoltării copilului, putem 

observa că acesta presupune un proces de socializare, în care copilul învaţă 

să se conformeze normelor societăţii şi să acţioneze adecvat. Deşi acest 

proces poate implica expectanţe diferite de la o societate la alta, se pare că 

natura foarte sociabilă a copiilor presupune o disponibilitate foarte mare de 

a învăţa şi de a răspunde la influenţele sociale. Există trei modalităţi 

principale de încurajare a socializării la copil, prin procesul de imitare şi 

identificare, prin educaţia directă, implicând pedepse şi recompense şi prin 

transmiterea expectanţelor sociale.  

 Majoritatea teoreticienilor învăţării sociale consideră că procesul de imitare 

şi de identificare este cel mai important. Copilul observă şi imită persoanele 

din jurul său: copiii mici se joacă adoptând roluri sociale şi imitând adulţii 

pe care i-au văzut în aceste roluri. Toate aceste lucruri fac parte din procesul 

prin care copilul învaţă o gamă de comportamente pe care le poate utiliza 

mai târziu. Imitarea este deseori descrisă drept o „scurtătură” în învăţare. 

Aceasta presupune copierea unei anumite acţiuni sau a unui set de acţiuni şi 

permite copilului să dobândească o serie de deprinderi fizice, rapid şi 

eficient. Prin imitare copilul este capabil să înveţe mai mult decât ar putea 

prin învăţarea directă. Identificarea este un proces care se realizează în două 

etape şi este implicat în învăţarea bazată pe observaţie. Deseori, un copil va 
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învăţa un stil mai general de comportament asumându-şi un rol complet sau 

modelându-se după o altă persoană. Identificarea are loc într-o perioadă 

mult mai mare de timp decât imitarea şi se crede că, în mare măsură, 

învăţarea rolurilor sociale, cum ar fi învăţarea rolului de gen şi sex, are loc 

prin procesul de identificare.  

 Prezenţa modelelor de rol este foarte importantă în dezvoltare. În jurul 

copilului trebuie să existe oameni pe care acesta să îi poată copia, ca să îşi 

poată forma o idee despre felul în care o fiinţă umană reală se comportă 

într-un anumit rol social. Astfel de modele de rol îi oferă copilului o linie de 

ghidare, care-l va orienta spre un comportament adecvat în viaţă. Bandura şi 

colaboratorii (1963) au realizat o serie de experimente prin care au 

investigat imitarea la copii. Aceştia au constatat că nu toate modelele au 

fost imitate în mod egal. În principiu, copiii au imitat modelele pe care le-au 

considerat similare lor, de exemplu pe cele de acelaşi sex. Mussen şi 

Rutherford (1963) au investigat efectele pe care cordialitatea şi apropierea 

dintr-o relaţie le pot avea asupra procesului de identificare. Au constatat că 

băieţii care au relaţii de afecţiune calde cu taţii lor obţin, în principiu, 

scoruri mai mari la testele de masculinitate decât băieţii a căror relaţie cu 

tatăl este mai rezervată. Acelaşi lucru este valabil şi pentru fete: cu cât 

relaţia cu mamele lor este mai strânsă, cu atât mai puternică este 

identificarea cu feminitatea. Astfel, imitarea şi identificarea pot fi 

mecanisme importante de învăţare pentru copii.  

 Alte tipuri de studii au investigat aspecte diferite de învăţare socială, 

precum efectele diverselor tipuri de pedepse asupra copiilor. Deşi copiii 

învaţă foarte mult prin imitare şi identificare, există şi unele comportamente 

care sunt dobândite prin intermediul reacţiilor directe din partea adulţilor şi, 

deseori, aceasta este o modalitate importantă de pregătire a copiilor pentru a 

se comporta conform exigenţelor societăţii. Oamenii îşi definesc standarde 

de succes pentru propriul comportament în diferite situaţii şi prin raportarea 

la aceste standarde îşi autoadministrează recompense şi pedepse pentru 

atingerea şi depăşirea standardelor. Autoîntăririle şi pedepsele iau cel mai 

adesea forma unor întăriri emoţionale (mândria şi satisfacţia în primul caz, 

ruşinea şi culpabilitatea în cel de-al doilea). Depresia face şi ea parte 

frecvent din setul de pedepse autoadministrate. Setul iniţial de standarde de 

apreciere este învăţat de regulă prin modelare, în principal de la părinţi sau 

de la alte persoane semnificative în copilărie.  
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 Deşi fiecare societate modelează comportamentul copiilor săi prin 

recompense şi laude (sau prin amuzamentul şi atenţia adulţilor, pe care 

copiii le consideră recompense), există o altă latură a educaţiei pe care 

fiecare societate o utilizează: pedepsirea purtării rele sau neadecvate social. 

Tipul de pedepse pe care le utilizează părinţii pare să se coreleze foarte bine 

cu dezvoltarea unui simţ puternic al conştiinţei la copil. Un alt factor foarte 

important în dezvoltarea copilului este felul în care acesta înţelege ceea ce 

se întâmplă în jurul său şi raţiunea pe care o dă regulilor şi 

comportamentelor observate. 

 Bowlby (1969) şi alţi cecetători influenţaţi de teoria psihanalitică credeau 

că relaţia de ataşament care se dezvoltă între copil şi mamă conduce la 

formarea bazelor tuturor relaţiilor interpersonale de mai târziu. În primul an 

de viaţă copilul îşi dezvoltă securitatea şi ataşamentul de bază faţă de 

părinţi sau alte persoane care-l îngrijesc. Termenul de ataşament a fost 

introdus de John Bowlby (1959) pentru a descrie legătura afectivă şi 

durabilă dintre indivizi, adeseori între mamă şi copil. Un ataşament faţă de 

cineva înseamnă să fii absolut dispus să cauţi apropierea şi contactul cu 

persoana în cauză şi, mai presus de toate, atunci când situaţia este nesigură. 

Comportamentul de ataşament evidenţiază formele diferite ale 

ataşamentului pentru realizarea sau menţinerea acestei apropieri.  

 Cercetările recente au subliniat importanţa ataşamentelor care se formează 

între copil şi ceilalţi adulţi, în special cu tatăl. Referitor la rolul tatălui, 

Parke arată că există o diferinţă mică între reacţiile mamelor şi cele ale 

taţilor faţă de copiii lor (Parke şi O’Leary, 1976). Kotelchuck (1976) a 

demonstrat că supărarea copiilor este aceeaşi faţă de o persoană străină dacă 

părinţii nu se află în cameră.  

 Lamb (1977) a depistat puţine diferenţe între semnele de ataşament, atunci 

când copiii s-au jucat singuri, mai întâi cu un părinte şi apoi cu celălalt. 

Totuşi, când ambii părinţi au fost prezenţi, majoritatea copiilor au arătat un 

ataşament mai puternic faţă de mamă. Cu privire la analiza modului în care 

părinţii se joacă cu copiii, Lamb a descoperit că, în mod tipic, taţii s-au 

jucat mai dur cu copiii faţă de cum s-au jucat mamele; ei nu stăteau atât de 

aproape de copii şi nu le vorbeau într-un limbaj mai avansat. Mamele aveau 

tendinţa să interacţioneze cu copiii într-o manieră blândă, pe un ton liniştit.” 
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 Astfel, copiii, fete sau băieți, sunt diferiți, atât prin constituția lor cât și prin 

experiențele pe care le trăiesc alături de aduți dar si de ”egalii lor” încă de la vârsta 

timpurie, iar ca actori ai educației ei sunt antrenați în activități didactice prin care 

dimensiunea egalității de șanse valorificată optim de cadrele didactice vine în 

sprijinul elevilor cu scopul de a depăși stereotipurile de gen, pregătindu-i totodată 

pentru societatea de mâine.  
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Egalitatea de gen prin ochii elevilor… 

Consiliul Şcolar al Elevilor-Misiunea acestuia 

Autori: elev Boda Andreea, elev Tara Brânduşan, 

prof. dr. Țicală Maria 

Colegiul Național Silvania Zalău, jud. Sălaj 

 

 Odată cu începerea unui nou an şcolar, la Colegiul Naţional Silvania s-au 

desfăşurat alegerile pentru Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor.  

             Consiliul Şcolar al Elevilor este format din şefii claselor şi Biroul Executiv 

(Bex). Din Bex fac parte: Secretarul, cei trei Vicepreşedinţi şi bineînţeles 

Preşedintele. Pe lângă aceste mari funcţii, mai există nişte mici departamente, a 

căror alegeri s-au desfăşurat după punerea în funcţie a preşedintelui.  

            În acest an şcolar, alegerile au avut loc în data de 14 Octombrie 2016, în 

sala festivă. Astfel, în fiecare pauză, elevii puteau să vină să îşi voteze favoriţii. 

            Fiecare candidat şi-a pregătit o campanie de promovare prin care a dorit să 

dovedească elevilor de ce este potrivit pentru funcţia la care candidează.  

            Cea mai mare concurenţă a fost la postul de preşedinte, unde  

Tara Brânduşan şi Alexandra Oros s-au “luptat” pentru a obţine această funcţie. Au 

cerut sugestii de la elevi cu privire la ce activităţi doresc să se desfăşoare în şcoală, 

i-au întrebat ce nemulţumiri au, ce ar dori să schimbe,promiţându-le că vor încerca 

să facă tot ceea ce îşi doresc. În urma campaniei, la ambele fete, majoritatea 

elevilor, au remarcat pasiunea pe care o pun candidatele în tot ceea ce fac.  

           La  postul de Vicepreşedinte, au fost 2 candidaţi, Lorena Pintea şi Oana 

Negrean, urmând ca al treilea Vicepreşedinte să fie cel care nu iese Preşedinte. 

           La postul de Secretar a candidat doar Miruna Prodan. Chiar dacă a fost doar 

un candidat, asta nu înseamnă că este o funcţie uşoară. Din contră, ca toate celelalte 

funcţii, este una care cere responsabilitate şi seriozitate.  

          Câştigători au fost toţi cei care au candidat. Funcţia de Preşedinte aparţine 

Tarei Brânduşan, care are o echipă minunată de elevi cu care lucrează, formată 

din : Alexandra Oros, Oana Negrean, Lorena Pintea, Miruna Prodan. Aceştia sunt 

doar o parte din ei, ceilalţi fiind cei de pe departamente, care au fost aleşi puţin mai 

târziu. Departamentele, precum: Presă şi Comunicare, reprezentat de Iulia Nicorici; 

Avocatul Elevului reprezentat de Paul Iacob; Cultură şi Programe Şcolare 

reprezentat de Diana Beşe şi nu în ultimul rând, Învăţământ Gimnazial şi Teoretic 

reprezentat de Iulia Bican. Ultimul departament este dedicat  mai ales elevilor de 

gimnaziu care studiază la acest Colegiu, iar aşa tottce se desfăşoară în şcoală le este 

transmis şi lor, comunicarea cu ei pentru diferite activităţi fiind mai eficientă.  

            Toţi aceşti elevi menţionaţi mai sus, formează o echipă minunată, care face 

tot posibilul pentru ca elevii Colegiului să aiba parte de cât mai multe activităţi 

interactive şi distractive.  

          Spre exemplu, recent a avut loc o activitate din cadrul unui proiect. Cu 

ocazia Sărbătorilor de iarnă, elevii Colegiului au avut oportunitatea de a participa la 

un proiect în cadrul comunităţii de voluntariat “Petale-n vânt”. Scopul proiectului a 

fost de a strânge bănuţi pentru a ajuta oamenii nevoiaşi.  
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 Astfel, consiliul a venit cu idee inovativă de activitate. Activitatea s-a numit 

“Globul clasei”. Clasele doritoare să participe, au ales 2-3 elevi, mai talentaţi care 

să construiască un aranjament/glob de Crăciun. În data de 19 Decembrie, acei elevi 

au fost aşteptaţi la atelierele de lucru pentru a confecţiona aranjemnetele respective, 

având voie să aducă un lucru unic. Pentru a intra în această competiţie, clasele 

participante au donat o sumă de bani, care au fost preluaţi de comunitate. În data de 

21 Decembrie, aranjamentele confecţionate au fost expuse în curtea şcolii pentru a 

putea fi supuse la vot. Acestea au fost votate de către elevi, şi ulterior, de 

profesoara de arte plastice Cirţi Raluca. Una dintre clasele care a primit cele mai 

multe voturi atât de către elevi,cât şi de către profesoara Criţi Raluca, a fost clasa a 

IX-a F, care, în final a fost premiată.  

            La această activitate au participat atât fete cât şi băieţi. Datorită faptului că 

numărul fetelor este mai mare în şcoală decât numărul băieţilor, au fost mai multe 

fete implicate.  

            În general, băieţii sunt preocupaţi de alte activităţi cum ar fi sportul, 

ignorând activităţile desfăşurate în cadrul consiliului. De aceea, unul dintre 

scopurile consiliului din acest an, este şi organizarea unor activităţi la care 

participarea băieţilor să fie mai numeroasă.   
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Implementarea educaţiei de gen în unităţile de învăţământ preuniversitar 

I.2.1. Concepte de bază ale unui program de educaţie de gen  

 

Autor: prof. drd. Negru Emilia 

Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” Zalău, jud. Sălaj 

 Grădinița, ca instituție în care se realizează educație formală, asigură mediul 

care garantează siguranța și sănătatea copiilor și care, ținând cont de caracteristicile 

psihologice ale dezvoltării copilului, implică atât familia cât și comunitatea în 

procesul de învățare. Cercetările științifice arată că, pentru orice problemă care 

apare în dezvoltarea psiho-fizică și socială a unui copil, cu cât intervenția este mai 

timpurie, cu atât șansele de remediere sunt mai mari. Totodată, cu cât intervenția se 

produce mai târziu, cu atât sunt mai mari costurile asociate și prognosticul poate fi 

nefavorabil. Sistemul actual de învăţământ românesc îşi propune ca principiu de 

organizare echitatea şi egalitatea de şanse. Accentul pus pe formarea personalităţii, 

pe respectarea particularităţilor individuale şi pe tratarea diferenţiată constituie însă 

o prioritate a sistemului actual de învăţământ, care promovează implicit respectarea 

particularităţilor de gen.  

 ”În aceste vremuri în care creștem băieții și fetițele ca și cum ar fi identici, 

știința dovedește că sunt extreme de diferiți în gândire. Concluzia neurologilor și a 

cercetătorilor de pretutindeni este că suntem ceea ce suntem din pricina 

hormonilor” Allan & Barbara Pease, De ce bărbații șe uită la meci și femeile în 

oglindă/ De ce suntem diferiți și ce ar fi de făcut, Ediția a IV-a, Editura Curtea 

Veche, București, 2006, pag. 75 

 Educatoarele în intreg demersul didactic pe care îl întreprind parcurg 

concret mai multe etape atât în proiectarea activităților cât și în desfășurarea lor 

propriu-zisă, având ca punct de plecare curriculumul pentru învățământul preșcolar 

care conturează patru mari direcții de schimbare, respectiv: diversificarea 

strategiilor de predare-învățare-evaluare; mediul educațional; rolul familiei; 

perspectiva dezvoltării globale a copilului cu accent pe domeniile de dezvoltare 

(domeniul motor, cognitiv – senzorial, limbaj și comunicare, autonomie și 

deprinderi de autoservire, după Arnold Gesell). Astfel, educația de gen la vârsta 

preșcolară poate constitui un instrument important în procesul de instalare a unei 

egalități civice la copii, în cadrul căreia cooperarea și respectul reciproc constituie 

dimensiuni de bază. 

Pentru a realiza educație pe aspecte de gen, cadrele didactice au ca punct de plecare 

studiul materialelor cu tematică de gen și completarea documentelor școlare în 

acord cu curriculumul pentru învățământul preșcolar, respectiv: 

Explicitarea și selectarea temelor anuale de studiu și corelarea cu tematica specifică 

educației de gen: 

 Consultarea legislației în vigoare/ studiul documentelor oficiale/ studiul 

documentelor specifice învățământului preșcolar 

 Identificarea corectă a elementelor de curriculum_tipurile de proiectare 

curriculară, programul anual de studiu, tema anuală de studiu, proiectul 
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tematic cu tematica săptămânală,  tema săptămânală de interes în afara 

proiectului tematic 

 Planificarea unui demers didactic coerent în funcție de nivelul de vârstă al 

preșcolarilor atât pe perioada cursurilor cât și pe perioada vacanțelor intra- 

și intersemestriale  

 Programul anual de studiu va fi conceput având la bază cele șase mari teme 

anuale (respectiv: Cine sunt/suntem?; Când, cum și de ce se întâmplă?; 

Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?; Cum planificăm/ organizăm o 

activitate?; Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? și Ce și cum vreau să 

fiu?); 

Pornind de la aceste șase teme anuale se concep maximum 7 proiecte/an cu 

o durată de maximum 5 săptămâni /proiect  sau un număr mai mare de 

proiecte cu o durată între 1-3 săptămâni  sau teme săptămânale de interes 

pentru copii în afara proiectelor 

Planificarea semestiala pe discipline 

 Respectarea Planului de învățământ în funcție de tipul de program al 

grădiniței (program normal, program prelungit, program săptămânal) în 

planificarea semestrială pe discipline 

 Identificarea nevoilor de învățare ale preșcolarilor și corelarea acestora cu  

obiectivele cadru și de referință ale curriculumului  pentru învățământul 

preșcolar în vederea stabilirii obiectivelor operaționale 

Explicitarea planului de invatamant pentru fiecare nivel de vârstă 

 

Grupa mică:                                                  P.N.     P.P.   Tura I    Tura II 

 Activități pe domenii experiențiale                  7                    7             7 

 Jocuri și activități didactice alese                   10                  10             5 

 Activități de dezvoltare personală                    5                    5           10 

                       TOTAL                                     22                  22           22 

 

Grupa mijlocie:                                             P.N.    P.P.   Tura I    Tura II 

 Activități pe domenii experiențiale                  7                    7             7 

 Jocuri și activități didactice alese                   10                  10             5 

 Activități de dezvoltare personală                    5                    5           10 

                       TOTAL                                     22                  22           22 

 

Grupa mare:                                                 P.N.     P.P.   Tura I    Tura II 

 Activități pe domenii experiențiale                10                  10            10 

 Jocuri și activități didactice alese                   10                  10             5 

 Activități de dezvoltare personală                    6                    6            11 

                       TOTAL                                     26                  26            26 

Planificarea  activitatii derulate cu reprezentantii  comunitatii 

 Proiectarea activității educative specifice învățământului preșcolar  în 

colaborare cu unele instituții din comunitatea locală presupune stabilirea 
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unor legături /încheierea unor protocoale/ acorduri de parteneriat cu 

reprezentanții comunității in vederea abordării unor teme de interes, 

respectiv egalitatea de șanse. Aceste activități sunt consemnate pe scurt în 

rubricatura dată din caietul de evidență a activității instructiv-educative din 

grădiniță, astfel: titlul activității, data/perioada de derulare, partenerii 

implicați. 

Planificarea activitatii metodice saptamanale 

 ”Activitatea didactică a educatoarei se compune din 5 ore pe zi de activitate 

desfăşurată cu grupa de minimum 10 şi maximum 20 de copii şi  3 ore de 

activitate metodică (proiectarea şi pregătirea activităţilor pentru a doua zi, 

studiul individual, confecţionarea materialului didactic, conceperea şi 

realizarea unor fişe de lucru, participarea la cursuri de formare, comisii 

metodice, cercuri pedgogice, întâlniri metodice, schimburi de experienţă 

etc.). La nivelul Comisiei metodice, cel puţin o zi pe săptămână va fi 

dedicată efectuării celor 3 ore de activitate metodică în unitate. Întreaga 

activitate a educatoarei va fi înregistrată în documentul juridic Caietul de 

evidenţă a activităţii cu copiii şi a prezenţei la grupă şi va fi ilustrată în 

potofoliul profesional, pe care îl întocmeşte în urma desfăşurării activităţii 

metodice zilnice şi în portofoliile copiilor, care dau măsura valorii sale 

profesionale.”_Curriculumul pentru înv preșcolar_2008 

 Se consemnează la rubrica Activitatea metodică săptămânală cel puțin câte 

o activitate cu caracter metodic /zi, iar anumite note/ modificări de date sau 

de conținut în ceea ce priveste acest tip de activitate, respectiv modul de 

implementare a elementelor de gen la grupă se completează  în rubrica 

observații. 

Planificarea activitatii pe perioada vacantei 

 La P.N. /P.P. pentru fiecare tură/ se consemnează la rubrica Planificarea 

activităților pe perioada vacanțelor intra- și intersemestriale:  Activităti 

recreative/ Cursuri pictura/modelaj, arte plastic/ Teatru pentru copii/ 

Ateliere de creatie/ Cursuri de sah/ Cursuri dans modern/majorette/Cursuri 

de gimnastica de initiere/ Cursuri initiere vocala-muzica usoara/  

Concursuri/ Spectacole susținute de educatoare cu sprijinul profesorilor/ 

antrenorilor, cu scopul de a aduce în fața preșcolarilor atât modele feminine 

cât și masculine de dascăli. 
 

I.2.2. Metode de introducere a educaţiei de gen în grădiniță / școală  

 

Strategii didactice euristice în acord cu evoluţia cunoaşterii ştiinţifice  

despre dimensiunea de gen în educația timpurie 

 ”Jocurile și jucăriile fac diferența, alături de colegii de joacă și încurajarea 

părinților. În mod evident nu putem schimba, pur și simplu, camioanele cu 

păpușile. Mulți părinți au încercat să facă acest lucru, fără prea mult succes. Fetele 

au făcut din camioane case, băieții s-au jucat de-a prinselea cu păpușile, iar atât 

fetele cât și băieții știau că ceva nu este tocmai în regulă la faza aceasta. Șmecheria 
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este să găsim mai curând jucării și activități care îi vor convinge și pe băieți și pe 

fete să exerseze abilitățile pentru care, altfel, nu ar avea înclinație.” Lise Eliot, 

Creier roz, creier bleu, Editura Trei, București, 2011, pag. 219-220. 

Așadar se impune creșterea gradului de dezvoltare cognitivă și psiho-emoțională a 

preșcolarului prin aplicarea de strategii didactice euristice specifice educației de 

gen/ regândirea strategiilor didactice euristice în acord cu evoluţia cunoaşterii 

ştiinţifice despre dimensiunea de gen în educația timpurie. 

Metode moderne VS metode traditionale 

Punerea accentului pe: caracterul real-activ atât al metodelor tradiționale cât și al 

celor moderne; joc; evaluare 

Aplicarea metodelor activ-participative, care încurajează plasarea copilului în 

situaţia de a explora şi de a deveni independent. 

Accent pe rolul si locul mijloacelor de invatamant in activitatile desfasurate in 

gradinita 

Categorii de mijloace implicate în activitatea educativă din grădiniţă:  

a) Materialele didactice propriu-zise, cumpărate sau confecţionate de educatoare şi 

chiar de copii uneori, care slujesc realizării activităţilor cu apel la contactul direct-

acţional cu conţinutul abordat. Putem identifica  Enumerăm câteva dintre 

materialele ce aparţin acestei categorii: obiecte concrete (fructe, jucării de toate 

tipurile, obiecte de uz caznic. de uz didactic etc.) ce sunt supuse observaţiei; 

tablouri sau planşe cu imagini utilizate în povestiri, repovestiri, conversaţii etc; o 

jetoane cu imagini, piese - figuri geometrice (trusele LOGI) pentru activităţile 

matematice şi nu numai; creioane, culori, acuarele, plastilină, hârtie, lipici, pânze 

de diferite tipuri etc. cu care se lucrează la abilitaţi manuale, la activităţile plastice; 

instrumente muzicale: muzicuţe, instrumente de percuţie, de suflat cu care se 

lucrează la muzică; costume, măşti pentru dramatizări; material mărunt de 

construcţii (trusele LEGO); planşe de lucru individual cu sarcini interdisciplinare 

(uneori sub formă de caiete speciale); diafilme, diapozitive, cărţi cu imagini şi text 

scurt, pentru copii etc. 

b) Mijloace necesare susţinerii derulării actului didactic: casetofon, video, TV, 

radio, retroproiector, aspectomat. aparat de proiecţie a diafilmelor, diapozitivelor, 

tablă magnetică, suporturi diferite, mobilier adecvat pentru jocurile de creaţie, 

pentru serbări, biblioteca cu literatură pentru copii etc.  

c) Mijloace ale realităţii înconjurătoare care se constituie, mai degrabă ca un cadru 

de extindere a actului educativ dincolo de graniţele grădiniţei: parcul, strada cu 

oamenii şi viaţa ei, pădurea, marea, râul, uzina, ce se oferă ca un cadru de 

observare dirijată complexă; filmele, spectacolele de teatru de păpuşi, de teatru cu 

actori, concerte; natura însăşi cu frumuseţile ei, parcurgând ciclul celor patru 

anotimpuri, este un mijloc la care educatoarea recurge cu prilejul excursiilor 

organizate etc.  

 Deosebit de important pentru eficienta activităţii educative este ca alegerea 

metodelor didactice să fie corelată cu mijloacele utilizate, iar copiilor să li se ofere 

posibilitatea de a explora aceste resurse prin ”jocuri de gen”. 
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 ”Într-un alt studiu revelator, s-a descoperit că nivelul activității copiilor de 

un an variază în funcție de tipul de jucării cu care s-au jucat. Dacă băieții optau, în 

mod firesc, mai mult pentru jucării de băieți (un tren, un set de scule sau un camion 

de jucărie), iar fetele, pentru jucării de fete (o păpușă, o casă de păpuși, un serviciu 

de ceai), activitatea fizică în care se antrena fiecare copil (cățărat, alergat, trântit, 

fugarit etc) a fost influențată mai mult de tipul de jucărie cu care s-au jucat decât de 

faptul că era fată sau băiat.” Lise Eliot, Creier roz, creier bleu, Editura Trei, 

București, 2011, pag. 219 

 

I.2.3. Etapele realizării unui proiect de educație de gen  

 

Implementarea educaţiei de gen în grădiniță 

 

Implementarea educaţiei de gen în grădiniță se realizează prin: 

activitatile pe discipline – activitatile integrate 

Activităţile pe domenii experienţiale 

Activităţile pe domenii experienţiale sunt activităţile integrate sau pe discipline 

desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele mari 

propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele 

copiilor din grupă.  

Numărul acestora indică îndeosebi numărul maxim de discipline care pot fi 

parcurse într-o săptămână (şi ne referim la disciplinele/domeniile de învăţare care 

pot intra în componenţa domeniilor experienţiale respective).  

Astfel, se pot desfăşura maximum 5 activităţi integrate pe săptămână, indiferent de 

nivelul de vârstă al copiilor. 

Aşadar, educatoarea poate planifica activităţi de sine stătătoare, respectiv pe 

discipline (activităţi de educarea limbajului, activităţi matematice, de cunoaşterea 

mediului, de educaţie pentru societate, de educaţie fizică, activităţi practice, 

educaţie muzicală sau activităţi artistico-plastice)  

 

sau activităţi integrate (cunoştinţelele din cadrul mai multor discipline pot fi 

îmbinate armonios pe durata unei zile întregi şi, cu acest prilej, în activitatea 

integrată intră şi jocurile şi activităţile alese sau cunoştinţele interdisciplinare sunt 

focalizate pe anumite domenii experienţiale iar jocurile şi activităţile alese se 

desfăşoară în afara acesteia) 

Activitățile integrate propuse de planul de inv sunt de 4 tipuri în funcție de durată și 

de elementele de conținut: 

I. Activitate integrată care înglobează toate activitățile din programul unei 

zile și care se desfășoară pe parcursul întregii zile 

II. Activitate integrată care înglobează ALA și ADE din ziua respectivă 

III. Activitate integrată care înglobează ADE dintr-o zi 

IV. Activitate integrată în care activitatea de bază este un anumit tip de 

ADE din ziua respectivă, în care sunt înglobate elemente din mai multe 

domenii experiențiale, indifferent de programul zilei.  



18 

 

Este important să reţinem faptul că ordinea desfăşurării etapelor de activităţi (etapa 

I, atapa a II-a, etapa a III-a etc.) nu este întotdeauna obligatorie, cadrul didactic 

având libertatea de a opta pentru varianta potrivită și totodată de a valorifica extrem 

de ușor diferențele de gen. 

Implementarea educaţiei de gen în grădiniță se realizează prin: 

 realizarea proiectelor  tematice 

Proiectarea și realizarea proiectelor tematice 

Pe durata unui an scolar intâlnim: proiectarea tematica pe baza de proiect 

tematic si proiectarea pe o tema saptamanala, ponderea detinand-o proiectarea 

tematica pe baza de  proiect tematic, proiectarea pe o tema saptamanala fiind 

utilizata doar in cazul trecerii de la un proiect tematic la altul. Pornind de la aceste 

șase teme anuale se concep maximum 7 proiecte/an cu o durată de maximum 5 

săptămâni /proiect  sau un număr mai mare de proiecte cu o durată între 1-3 

săptămâni  sau teme săptămânale de interes pentru copii în afara proiectelor. 

Totodată, pot exista şi proiecte de o zi şi/sau proiecte transsemestriale. 

In cazul proiectarii tematice pe baza de proiect tematic se va avea in vedere:  

 Realizarea hartii proiectului  

 Realizarea pe parcursul derularii proiectului a portofoliului acestuia care va 

contine harta acestuia, lucrari sugestive-modele, albume, inregistrari, 

materiale create la evenimentul final   

Toate proiectele tematice derulate pe parcursul anului scolar vor face parte 

din mapa grupei, alaturi de caietul educatoarei  si de celelalte documente cuprinse 

în portofoliul preșcolarului: fișa de observatii, fișele de evaluare, lucrări ale 

copilului. 

O strategie de abordare integrată a dezvoltării copilului este învăţarea pe baza de 

proiect tematic care presupune integrarea diferitelor arii curriculare prin explorarea 

unei idei interesante care se leagă de mai multe domenii. Un proiect este o 

investigaţie în profunzime a unui subiect, a unei teme realizată de un grup de copii 

şi, ocazional, de un singur copil.  

 În acest context vom ține seama de faptul că ”părinții și mai ales educatorii 

copiilor mici trebuie să depună eforturi considerabile pentru a satisface nevoile 

fizice ale băieților, și nu pentru a le reprima constant. Astfel băieții vor crește 

auzind doar ”nu” și ”rău” tot timpul, mesaje pe care fetele rareori le aud” Lise 

Eliot, Creier roz, creier bleu, Editura Trei, București, 2011, pag. 201 

Fetele sunt înaintea băieților atât în domeniul social, cât și în domeniul limbajului 

și datorită atracției acestora față de jocurile de-a mama, de-a tata, de-a casa, de-a 

familia. (”Fetele aflate la vârsta preșcolară sunt mai capabile să identifice expresia 

emoțională a altei persoane” McClure, 2000) 

Fazele unui proiect 

 * În faza I a proiectului, copiii şi educatorul dedică un timp discuţiilor în 

vederea selectării şi conturării subiectului care va fi investigat. Criterii de 

selectare a subiectelor: • să fie strâns legat de experienţa cotidiană a 

copiilor; • să fie suficient de familiar cel puţin câtorva copii pentru a fi 

capabili să formuleze întrebări relevante; • să permită exersarea 



19 

 

deprinderilor din toate domeniile de dezvoltare: limbă şi comunicare, 

domeniul cognitiv, socioemoţional, al dezvoltării fizice şi al atitudinilor şi 

capacităţilor în învăţare; • să fie suficient de bogat pentru a fi studiat cel 

puţin o zi, cel mult cinci săptămâni; • să poată fi cercetat şi acasă şi la 

grădiniţă. În această fază se poate întocmi o hartă conceptuală, pe baza de 

brainstorming împreună cu copiii, hartă care poate fi completată şi pe 

măsură ce proiectul se desfăşoară. În timpul discuţiilor preliminare, 

educatorul şi copiii propun întrebări la care vor căuta să răspundă prin 

investigaţia pe care o vor face, în acest fel valorificându-se experianţa lor 

trecută referitoare la subiect.  

 Faza a II-a este cea a muncii de teren, constă într-o cercetare directă care se 

poate realiza şi prin excursii pentru a investiga locurile, obiectele sau 

evenimentele. În această fază copiii cercetează, desenează în urma 

observaţiei, construiesc modele, observă atent şi înregistrează datele, 

explorează, formulează predicţii, discută şi dramatizează noile semnificaţii 

ale subiectului analizat.  

 Faza a III-a, finalizarea şi detalierea evenimentelor, se poate realiza sub 

forma unor discuţii, descrieri a ceea ce au descoperit şi a prezentării unor 

produse, a unor prezentări dramatice, spectacole sau prin realizarea unor 

excursii.  

Avantajele proiectului  

 A. Pentru copil: • dobândeşte cunoştinţe profunde şi solide; • identifică mai 

uşor relaţiile dintre idei şi concepte; • face corelaţii între temele abordate în 

grădiniţă şi cele din afara ei; • parcurge teme care-l interesează şi le studiază 

mai mult timp; • se încurajează comunicarea; • învaţă să rezolve sarcini prin 

cooperare; • se formează sentimentul de apartenenţă la grup; • devine mai 

responsabil în procesul învăţării.  

 B. Pentru educator: • stimulează interesul pentru abordarea unor noi 

conţinuturi şi metode; • îşi organizeaza mai bine planificarea; • utilizează o 

varietate de activităţi pentru a prezenta tema în profunzime; • încurajează 

copiii să producă idei originale pentru activităţi.  

 C. Pentru părinţi: • sunt implicaţi în activitatea clasei ca voluntari; • se simt 

eficienţi împărtăşind din experienţa lor; • înţeleg modul de abordare a 

învăţării la copii şi-i pot sprijini mai bine.  

Temele care se bazează pe interesele copiilor sunt cele care asigură 

motivaţia şi succesul învăţării. Este necesar să acordăm mai mult timp 

copiilor pentru a-i asculta, pentru a le pune întrebări despre ceea ce îi 

interesează şi vom reuşi astfel să descoperim idei de elaborare a proiectelor 

tematice. Educatoarea îi ajută pe copii să conştientizeze perspectivele 

diferite în procesul învăţării, iar centrele de activitate/ interes le stimulează 

copiilor creativitatea optimizând învăţarea integrată.   
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 În concluzie, proiectele tematice pot avea ca puncte de plecare o întâmplare, 

o jucărie, o carte, o idee, un eveniment din familie sau din cadrul comunităţii. În 

planificare e important să existe proiecte tematice iniţiate de copii şi de educator, e 

necesar un echilibru între sursele de provenienţă ale subiectelor abordate și totodată 

e necesar a se ține seama de realitatea înconjurătoare și implicit de necesitățile 

noastre, ca oameni, fie că suntem copii, fete sau băieți, fie că suntem adulți, femei 

sau bărbați. 
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Cap. II: EDUCAŢIA DE GEN.... pentru pici, părinţi şi bunici 

II.1.1. Învăţăm alături de părinţi şi bunici să fim respectați!  

 

Dezvoltarea specifica, multidimensionala a personalitatii tinerilor in contextul  

educatiei contemporane de gen, cu impact asupra societatii umane 

 

Autor: prof. Csakvari Adriana Cecilia 

Școala Postliceală Sanitară ”Christiana” 

Loc. Zalău, jud. Sălaj 

Aplicatie nivel postliceal de invatamant 

                                                       “Natura ne aseamana, educatia ne deosebeste” 

(Confucius) 

În România, educaţia reprezintă un drept garantat de Constituţie pentru 

toţi copiii şi tinerii, indiferent de origine socială sau etnică, de gen, sau de 

apartenenţă religioasă. Legea învăţământului reiterează dreptul la educaţie al 

tuturor copiilor, fără nici un fel de discriminare, inclusiv pe criteriul de gen, 

promovand egalitatea de acces la educatie. Demersurile privind problematica de 

gen au căpătat coerenţă o dată cuconturarea unui context legislativ 

specific.AstfelLegea nr.202/2002 privind egalitatea deşanse între bărbaţi şi 

femei,funcţionează în vederea eliminării discriminării directe şi indirectedupă 

criteriul de gen, în toate sferele vieţii publice. Reglementările legislative definesc 

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, ca luare în considerare a capacităţilor, a 

nevoilor şi aaspiraţiilor diferite ale persoanelor de gen feminin şi, respectiv, 

masculin, şi tratamentul egal al acestora. Legea educatiei nationale ART. 2(1) are 

ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi 

cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi 

cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate; 

ART. 2(4) Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate 

nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la 

învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare; ART.3 Principiile 

care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot 

parcursul vieţii din România sunt:a) principiul echităţii - în baza căruia accesul la 

învăţare se realizează fără discriminare; j) principiul asigurării egalităţii de şanse; 

ART. 4 Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca 

finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional 

şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru: a) 

împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, 

conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul 

vieţii; e) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului; Trebuie sa tindem spre o dezvoltarea 

educaţieiîn spiritul promovării echităţii şi parteneriatului de gen, la toate nivelurile 

de învăţământ. Este un exerciţiu real de conştientizare apropriilor stereotipii de gen, 

de reconsiderare a propriilor perspective asupra masculinităţii şifeminităţii şi, 
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implicit, o şansă de cunoaştere mai bună a resorturilor subtile care 

construiescpermanent identitatea de gen a fiecăruia dintre noi.Criteriul gen a 

constituit un aspect important în domeniul educaţiei, de la primeleforme de 

instrucţie în familie şi în comunitate, până la sistemele de învăţământ din 

societateacontemporană. În perioade  culturale diferite, în planul educaţiei s-au 

înregistrat modalităţi diferite de raportare la problematica de gen. Acestemodalităţi 

au oscilat între principiul separării pe sexe (educaţia fetelor/educaţia băieţilor) şicel 

al integrării (co-educaţie – educaţie comună pentru ambele sexe).  

Principalele elemente dediferenţiere în educaţie, în raport cu genul, au făcut 

referire la aspecte precum: accesul laeducaţie (în funcţie de apartenenţa la un sex 

sau altul), conţinutul învăţării (diferenţiere pesexe, promovare de modele de gen, 

stereotipii de gen etc.), forme de organizare şi parcursurişcolare de formare (cu 

elemente specifice pe sexe), caracteristici ale corpului profesoraldestinat educării 

fetelor sau educării băieţilor. Ca fundament al educatiei din aceasta perspectiva, 

prezinta interes deosebit: nivelul de conştientizare a importanţei dimensiunii de gen 

în educaţie; conţinuturile educaţionale şi dimensiunea de gen; genul şi metodele,  

mijloacele didactice utilizate la lectie; rezultate scolare; influenţele de gen în 

evaluarea elevilor;relaţia la ora si in pauza profesor-elevi, elevi-elevi şi influenţa de 

gen; consilierea, orientarea şcolară,  profesională şi dimensiunea de gen. Cadrele 

didactice trebuie să ajute atât pe elevi, cât şi pe eleve să lucreze împreună, să înveţe 

spiritul colegial si să înţeleagă faptul că fiecare are dreptul la o şansă, indiferent 

dacă este fată sau băiat. Perspectiva de gen, dacă este exploatată inteligent în 

procesul de educaţie, poate să aibă un impact semnificativ asupra relaţiilor între 

femei şi bărbaţi, asupra intregi societati; în prezent, mulţi tineri părăsesc băncile 

şcolii cu mari prejudecăţi faţă de celălalt gen şi divergenţele ajung să se 

adâncească. 

Atributele sau rolurile de gen pe care profesorii le promovează în spaţiul 

şcolar, surprind deopotrivă stereotipii de gen specifice cadrelor didactice, existand 

o certă influenţă a reprezentărilor de gen tradiţionale, dar şi  o anumitădistanţare 

faţă de acestea. Pe de alta parte, analiza teoretică a rolului imaginii în construcţia 

manualelor şcolare, are la bază principiul conform căruia imaginile sunt vehicule 

importante ale mesajelor în educaţie, inclusiv a celor de gen si oferă, astfel, o nouă 

perspectivă înevaluarea convergenţei sau divergenţei mesajelor implicite faţă de 

modul tradiţional de aînţelege identitatea, rolurile şi relaţiile de gen. Pe lângă 

perspectiva de gen promovata prin ilustraţiile manualelor şcolare, un alt aspect 

vizeaza textele propuse pentru studiu deoarece textele lecţiilor pot promova mai 

direct şi mai explicit mesaje cusemnificaţie de gen. Aşa cum evidentiaza 

curriculumul scris, temele cu mesaj explicit sau cu potenţial de valorificare din 

perspectiva de gen se regăsesc la toate nivelurile de învăţământ, considerandu-se că 

momentul favorabil pentruprezentarea unor conţinuturi de gen este învăţământul 

gimnazial, când elevii sunt în perioada(pre)adolescenţei. Unele cadre didactice 

recomandă undemers educativ care săpromoveze specificitatea, parteneriatul şi 

egalitatea de gen, începând încă din perioada preşcolară. Condiţia de reuşită pentru 

un asemenea demers este adaptarea elementelor de conţinut la particularităţile, 



23 

 

interesele şi nevoile specifice de gen ale elevilor, în fiecare etapă de vârstă. 

Curriculum-ul şcolar contribuie mai ales la pregătirea pentruprofesie, alegerea 

profesiei potrivite, succesul în profesie, la educaţia pentru sănătate şi ladezvoltarea 

încrederii în sine. 

De asemenea mediul fizic şcolar este o expresie a culturii şcolare, implicit 

în ceea cepriveşte dimensiunea de gen. Mediul fizic şcolar este purtător de 

semnificaţii, stimulator şi transmiţător demesaje privind dimensiunea de gen cu 

influenţe asupra procesului construirii identităţii de gen: spaţiul din jurulşcolii, 

interiorul şcolii, sala de clasă, spaţiul individual al elevilor şi poziţionarea în clasă, 

aşezarea în bănci şi poziţionarea în spaţiul clasei. In general compartimentarea 

interiorului şcolii în săli de clasă, laboratoare şi spaţii pentru profesori nu prezintă 

discriminări. Aşezarea elevilor în bănci este definitorie pentru universul 

interacţiunilor şi pentru dinamica relaţiilor de grup. Avantajele flexibilităţii şi 

mobilităţii mobilierului modular, trebuie valorificate. Poziţionarea catedrei în faţa 

clasei  şi a băncilor ca la teatru este aproape generalizată si poate ar trebui luat in 

calcul pozitionareacatedrei mai putin frontala, autoritara si intimidanta pentru 

auditoriu. Sunt vizate strategii didactice  în procesul activităţilor de predare-

învăţare-evaluare derulate pe parcursul unei lecţii, metode şi mijloace tradiţionale 

versus metode şi mijloace moderne în valorificareadimensiunii de gen; utilizarea 

experienţei de viaţă a elevilor; modele şi caracteristici de gen promovate în cadrul 

lecţiei.În scopul eliminării stereotipurilor de gen în orientarea profesională, 

cadrele didactice, trebuie ca în activitatea pe care o desfăşoară să urmărească 

promovarea permanentă a unei consilieri a carierei neutre sub aspectulgenului 

elevilor;informarea elevilor cu privire la asemănările şi diferenţele de 

gen;evidenţierea calităţilor, a performanţelor şi trăsăturilor de personalitatespecifice 

şi valorizate social;identificarea barierelor reale, precum şi a stereotipurilor 

personale sau alecelorlalţi cu privire la exercitarea unei anumite profesii;acordarea 

de sprijin în depăşirea obstacolelor personale, familiale, socialecare stau în calea 

realizării profesionale; Valenţele educative dobândite în stagiile de pregătire 

practică se vor materializa în cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pentru profesie şi 

viaţă,  iar performanţele obţinute vor servi drept motivaţie pentru viitoare cariere de 

succes, în diferite domenii profesionale. Strategiile didactice care oferă oportunităţi 

egale de învăţare pentru ambele genuri vizeaza urmatoarele aspecte: a oferi tuturor 

elevilor o cantitate egală de atenţie, încurajare şi consideraţie, a utiliza criterii 

comune în evaluare,a crea aşteptări egale pentru fete şi băieţi în ceea ce priveşte 

succesul activităţii de învăţare ,a alege metodele didactice care să ia în considerare 

aptitudinile, nevoile, interesele individuale şigenul elevilor. 

Ca modalităţi de valorificare a dimensiunii de gen în activităţile didactice 

pot fi utilizate anumite metode didactice cum ar fi, lucrul în echipă în cadrul 

orelor de curs şi alorelor de laborator, utilizând metode didactice diverse care pun 

accent pe relaţiile de genşi unde este posibilă utilizarea experienţelor de viaţă a 

fetelor, respectiv a băieţilor sau în cadrul unor activităţi extraşcolare, prin 

repartizarea unor sarcini de lucru diferenţiate în clasă sau în afara clasei, în funcţie 

de particularităţile fiecărui gen, prin asigurarea unui echilibru între ceea ce pot face 
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fetele şi ceea ce pot face băieţii. Utilizand învăţarea prin cooperarepoate fi 

stimulat parteneriatul de gen, prin împărţirea responsabilităţilor, a resurselor şi a 

efortului către scopuri şi obiective comune, crearea unui mediu favorabil astfel 

încât fiecare elev să se simtă în siguranţă, liber de a-şi exprimapropriile opinii şi 

valori, fiecare elev trebuie să experimenteze sarcini şi roluri cât mai variate, evitând 

separarea rolului înraport de gen, si trebuie acordat timp pentru dezvoltarea 

coeziunii de grup. Dinamica cooperarii ca modalitate de a studia cu eficienta 

sporita o tema complexa, imbinand inteligenta si efortul individual cu inteligenta si 

efortul grupului vizeaza: stabilirea continutului de invatare in grup, impartirea 

sarcinilor tinand seama de dimensiunea de gen, rotatia rationala in indeplinirea 

acestora si stabilirea coordonatorului-liderului fiecarei echipe, discutarea in echipe 

a rezultatelor obtinute, stabilirea concluziilor, omologarea acestora in cadrul 

intregului grup( clasa), in conditiile asigurarii unui climat deschis, colegial, 

democratic in dezbaterea problemelor in care sa se evite discriminarile de gen si sa 

hotarasca numai criteriile stiintifice. De aceea este necesar ca in contextul 

dinamizarii invatarii prin cooperare sa se asigure imbinarea aprecierilor colective, 

cu cele individuale axate si pe potentialul dimensiunii de gen, evidentiind si 

apreciind obiectiv aportul, efortul, contributia, calitatea si eficienta fiecarui 

membru al echipei, combatand discriminarea de gen in cadrul activitatii desfasurate 

la clasa. 

 O alta metoda didactica, care pune in valoare educatia de gen, este metoda 

proiectului, modalitate de instruire, predare- invatare reciproca( peer-education), 

vizand un grup de elevi care poate efectua o cercetare orientata spre un scop bine 

precizat, realizata prin imbinarea cunostintelor teoretice cu activitatea practica, 

elaborarea de lucrari stiintifice pe anumite teme, proiecte de an sau de 

semestru.Realizarea unui proiect necesita documnentare, activitati de teren sau de 

laborator, emiterea de ipoteze, testarea  lor. Acest tip de activitate didactica 

dezvolta spiritul de echipa, munca in grup, valorifica fiecare individualitate si 

particularitate de gen, subliniaza capacitatea de sinteza, abilitatile de comunicare, 

trasarea sarcinilor evidentiind calitatile fiecarui membru al echipei in functie de 

trasaturile specifice de gen. Realizarea unui proiect apropie elevul de situatiile cu 

care se confrunta in viata, dezvolta simtul raspunderii, abilitatile de comunicare, 

contribuind la maturizarea gandirii. Metoda proiectului se utilizeaza mai ales la 

clasele liceale, postliceale si universitare, dar poate fi introdusa in varianta muncii 

in echipe inca de la clasele primare, prin distribuirea unor sarcini de investigare 

adecvate nivelului de dezvoltare al elevilor, evidentiind dimensiunea de gen in 

activitatile didactice.Instruirea asistata de calculator- computer assisted 

instruction- CAI sau computer assisted learning- CAL,asigura o invatare 

individualizata care exclude discriminarea de gen, oferind posibilitatea realizarii 

concomitente si imediate a mai multor evenimente si obiective didactice- 

receptarea, intelegerea, stocarea, aplicarea si evaluarea pe baza careia se realizeaza 

reglajul(autoreglajul), adica conexiunea inversa feedback-ul. Dintre caracteristicile 

acestui tip de instruire mentionam in contextul curent: asigurarea unitatii intre 

functiile de comunicare, stocare si control, dar si obiectivitatea evaluarii, netinand 
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cont de genul elevilorsi  indeosebi a notarii implementate in programe. Instruirea 

asistata de calculator realizeaza o evaluare obiectiva si corecta deoarece respecta 

intocmai softul( programul) si baremul de evaluare. Calculatorul conectat la 

Internet si upgradat cu software adecvate, constituie unul dintre cele mai moderne 

si operationale sisteme informatice la nivel mondial,  care combate dimensiunea 

discriminarii de gen in randul elevilor. 

 De asemenea daca ne referim concret la domeniul sanatate si asistenta 

pedagogica nivel postliceal, educatia profesionala sanitara are ca ideal pregatirea 

tinerei generatii pentru o profesie nobila in slujba umanitatii,inlaturand 

discriminarea de gen si obtinerea ca rezultat final, a unei persoane utile pentru sine 

si societate.Studiul de caz- case study method, este modalitatea de a analiza o 

situatie specifica deosebita particulara, reala sau ipotetica,care poate sa apara in 

sistemul sanitar, in vederea studierii sau rezolvarii ei, in raport cu nevoile 

inlaturarii unor neajunsuri , asigurand luarea unei decizii de ingrijire nursing 

specifice sau de management al cazului. Aceasta metoda prezinta un pronuntat 

caracter activ-participativ, formativ si euristic contribuind la antrenarea si 

dezvoltarea capacitatilor, intelectuale si profesionale, oferind elevilor solutii de 

rezolvare elevate si eficiente a unor probleme sau situatii- probleme teoretice sau 

practice, bazate pe principiul nediscriminarii si egalitatii de sanse. Educatia sanitara 

include cunostintele si regulile practice prin care omul poate evita sursele de 

imbolnavire, si poate apara sanatatea. Educatia igienico-sanitara reprezinta o 

necesitate a dezvoltarii si manifestarii personalitatii in conditii optime, context in 

care scoala trebuie sa isi aduca contributia la educarea igienico- sanitara a 

tineretului, constientizand normele, mijloacele si cerintele ce se cer respectate 

pentru asigurarea igienei pe toate planurile, de pastrare a sanatatii, de prevenire a 

imbolnavirilor si de tratare a acestora si militarea pentru un stil de viata sanatos 

pentru sine si societate, promovand egalitatea de sanse si accesul la educatie, 

combatand dimensiunea discriminarii de gen, respectand drepturile omului, fiinta 

umana, avand ca target un profil moral, civic, demn si civilizat. 

 

Juramantul asistentului medical    

“În numele Vieţii şi al Onoarei, jur 

să îmi exercit profesia cu demnitate, 

să respect fiinţa umană şi drepturile sale 

şi să păstrez secretul profesional. 

Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de 

naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială. 

Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană chiar sub ameninţare şi nu voi 

utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii. 

Fac acest jurământ în mod solemn şi liber!” 
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II.1.2. Ce pot face pentru cel de lângă mine? – activitati de promovare a 

dimensiunii de gen, realizate de cadre didactice din invatamantul preuniversitar din 

tara prezentate sub forma de articol  

 

Modalăți practice de realizare a educației de gen în școală 

 

Autorul: Prof. înv. preşc- Vezelovici Gelia Gabriela 

Grădiniţa cu P.P. Ion Creangă 

Localitatea: Zalău  Judeţul :Sălaj 

 

 

           Egalitatea de şanse la educaţie, înseamnă oferirea de opţiuni multiple pentru 

capacităţi şi aptitudini diferite, ,,o educaţie pentru toţi copiii şi pentru 

fiecare”(Reuchlin 1991),o educaţie deschisă pentru toate persoanele, indiferent de 

gen, vârstă, condiţie socio-economică, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie de 

nevoile sale specifice, evitându-se omogenizarea şi încurajându-se diversitatea 

,,care să creeze premisele egalităţii şanselor de acces în viaţa social”(Husen, 

1975)”. 

         Educaţia , în funcţie de nevoile de dezvoltare specifice genului se realizează 

de către părinţi şi educatori încă de la începutul formării identităţii de gen, în jurul 

vârstei de 2-3 ani, când copilul realizează că sunt două categorii-băieţi şi fete, iar ei 

aparţin uneia dintre ele.                                  

         

 Cercetările arată că stereotipurile de gen favorizează indirect dezvoltarea 

anumitor probleme psihologice în mod diferit la fete şi băieţi: băieţii manifestă mai 

frecvent probleme de externalizare (probleme de comportament), iar fetele 

probleme de internalizare( anxietate şi depresie. Manifestarea stereotipurilor de gen 

apare destul de timpuriu în viaţa copiilor. Astfel fetele sunt învăţate să manifeste 

mai puţin comportament activ, furie şi agresiune fizică decât băieţii, sunt încurajate 

spre frică şi renunţare mai des decât băieţii, sunt încurajate să fie pasive, să se 

focalizeze pe nevoile celorlalţi. Stereotipurile de gen trebuie eliminate şi evitate de 

către educatoare folosind  toate mijloacele organizatorice.  

         

 Exemple de bune practici  în asigurarea egalităţii de gen: 

-în cadrul  activităţior pe centre, trebuie să evităm ca doar fetele să participe la 

diferite acţiuni casnice (de îngrijirea păpuşii , de pregătire a mesei) la sector,, 

Colţul păpuşii” sau doar băieţii pot să construiască la sector ,, Construcţii”. Acest 

tipar transmis atât de timpuriu are un impact puternic asupra preşcolarilor. 

- este bine  să asigurăm o distribuire echilibrată între cele două genuri , în diferite 

roluri în activităţi, serbări etc.,  

- să evităm în activitatea zilnică dar şi în jocuri comparaţiile ,  competiţiile şi 

etichetările care impart colectivul de preşcolari în funcţie de gen; 

-nu trebuie să vorbim despre profesii mai potrivite pentru fete şi ,respectiv pentru 

fete. Ei trebuie şi pot sa opteze pentru orice meserie. 
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         Exemple de jocuri: 

 

1.   Joacă fetiţă – Joacă băiete 

 

Vârsta 4-7 ani  

Vizează- spiritual de observaţie, viteza de reacţie 

Desfăşurare: 

   Se face un cerc. O fetiţă îşi alege un copil de sex opus şi dansează în cerc pe 

versurile:,,    

                 Joacă joacă joacă fetiţă  

                 Că eşti frumoasă ca o garofiţă  

                 Căci jocul nostu este format  

                 Dintr-o fată şi un băiat 

Băiatul invitat , rămâne în cerc si in timp ce se cântă va invita la dans o altă fetiţă. 

                 Joacă joacă joacă băiete  

                 Că eşti frumos ca un castravete 

                 Căci jocul nostu este format  

                 Dintr-o fată şi un băiat 

 

2. Câţi ca voi ? 

 

Tip-joc de  intercunoaştere 

Vârsta-5 -6 ani 

Vizează-intercunoaşterea ,socializarea, spiritual de obsevaţie, viteza de reacţie 

 Desfăşurare  

  

Copiii stau în cerc. La comanda conducătorului de joc va trebui să se grupeze după 

o caracteriscă comună pentru mai mulţi copii indiferent de gen. De exemplu: 

-după culoarea părului, după litera iniţială a numelui, după culoarea bluziţei, păr 

lung, păr scurt, etc.După câteva schimbări de grupuri  se va schimba şi 

conducătorul de joc 
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Modalăți practice de realizare a educației de gen în școală 

 

Autorul: Prof. înv. preșc. -  Ungur Cristina Adriana 

Grădinița  cu P.P.„Ion Creangă” 

Localitatea: Zalău  Județul: Sălaj 

  

 Genul reprezintă diferențele sociale între femei și bărbați care au fost 

învățate, sunt modificabile în timp și sunt diferite în interiorul culturilor și între 

culturi, rezultând din această definiție că masculinitatea și feminitatea se învață, 

deci în primul rând  noi (educatorii) avem rolul de a-i învăța pe copii să fie ceea ce 

sunt. Putem face asta prin realizarea unei bune educații de gen: educația adecvată la 

nevoile de învățare diferite ale fetelor și băieților cu scopul de a le asigura acestora 

șanse egale de dezvoltare. 

 Într-o societate, ca cea românească, bazată pe principiul că bărbatul este 

capul familiei iar femeile au datoria să îndeplinească sarcinile casnice, unde, nu 

există o înțelegere a noțiunilor de gen, educația de gen se impune a se realiza încă 

din primii ani de viață. 

 Copiii se nasc de sexe diferite, dar nu au de la naștere conștiința de fetițe 

sau de băieți. Ei învață să fie fetițe sau băieți, dar pot fi învățați să se trateze 

reciproc ca egali. De la vârsta de 4 ani copiii cunosc stereotipurile de gen cum ar fi 

de exemplu că ”băieții sunt curajoși iar fetele fricoase”etc. Toate acestea pornesc 

încă dinainte de a se naște, din preferințele părinților: mamele își doresc fetițe ca să 

le îmbrace în rochițe și să ajute în gospodărie, pe când tații își doresc băieți ca să 

aibă pe cine să învețe fotbal, rezultând de aici că rolurile sociale sunt asimilatede 

fete și băieți prin practicile din familie, după modelul mamei și al tatălui. 

 Preșcolarii au întrebări despre semnificația diferitelor cuvinte care țin de 

identitatea lor de gen, de aceea problemele de gen trebuie abordate începând cu 

primii ani de educație în sistemul de învățământ. Principalele argumente ar fi:  

- în primul rând copiii manifestă interes pentru problemele de gen (diferențe 

fizice, roluri în familie și societate) încă din primii ani de viață. 

- în al doilea rând familia și factorii educaționali sau de informare (internet, 

TV, presa) induc deseori prejudecăți, stereotipii, inegalități și discriminări 

de gen,iar acestea pot fi  contracarate prin efortul organizat și susținut al 

grădiniței și apoi al școlii. 

- și nu în ultimul rând că identitatea de gen este rezultatul unui proces 

complex de socializare a persoanei și se construiește progresiv, cu elemente 
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specifice pe parcursul fiecărei etape etape de viață. În acest sens, în primele 

etape, după părinți, educatoarea are menirea de a cultiva și încuraja, de a 

educa relațiile de prietenie dintre copii, de a elimina comportamentele 

negative, agresive și conflictuale, de a crea un climat afectiv plăcut și 

stimulativ, în care fiecare copil să se simtă încurajat, apreciat, respectat și 

valorizat. 

 

Iată câteva modalități prin care putem realiza acest lucru: 

- dotarea spațiului din sala de grupă cu jucării care nu sunt specifice genului; 

- achiziționarea la ”Colțul păpușii” de păpuși- băiat; 

- implicarea fetelor la sectorul ”Construcții” ; 

- toate centrele să fie dotate cu imagini care trezesc interesul atât al fetelor cât 

și al băieților; 

- jocurile de rol pot fi pentru fete: ”De-a pirații” și la băieți ”De-a coaforul”; 

- formarea echipelor mixte de joc, fără ca băieții să domine; 

- încurajarea fetelor să accepte roluri de lider în joc; 

- lăudarea și sancționarea de către cadrul didactic, atât al fetelor, cât și al 

băieților; 

- aprecierea îmbrăcămintei băieților : ” Ce cămașă drăguță!”; 

- la serbarea de Crăciun și băieții pot participa la ”Dansul fulgilor”, cum și 

fetele pot dansa ”Dansul piticilor”. 

 

 

 

Bibliografie: 
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EDUCATIA DE GEN IN GRĂDINIȚĂ 

 

Autori : POP MELANIA CRINA si GHIREAN CRISTINA 

GRĂDINITA CU P.P ”ION CREANGA ” 

Localitatea: ZALĂU, jud. Sălaj 

 

 

 

Scurt istoric 

 Criteriul gen a constituit un aspect important în domeniul educaţiei, de la 

primele forme de instrucţie în familie şi în comunitate, până la sistemele de 

învăţământ din societatea contemporană.  

 În perioade istorice şi în contexte social-economice şi culturale diferite, în 

planul educaţiei s-au înregistrat modalităţi diferite de raportare la problematica de 

gen. Aceste modalităţi au oscilat între principiul separării pe sexe (educaţia 

fetelor/educaţia băieţilor) şi cel al integrării (co-educaţie – educaţie comună pentru 

ambele sexe).  

 Principalele elemente de diferenţiere în educaţie, în raport cu genul, au 

făcut referire la aspecte precum: accesul la educaţie (în funcţie de apartenenţa la un 

sex sau altul), conţinutul învăţării (diferenţiere pe sexe, promovare de modele de 

gen, stereotipii de gen etc.), forme de organizare şi parcursuri şcolare de formare 

(cu elemente specifice pe sexe), caracteristici ale corpului profesoral destinat 

educării fetelor sau educării băieţilor. 

 Statutul epistemologic al unor domenii de cunoaştere ca filosofia genului 

sau filosofia feministă, politici de gen, sociologia genului se află încă în 

construcţie, iar încercările de conturare a unei posibile pedagogii de gen sunt încă 

la început în România. În aceste condiţii, multe dintre presupoziţiile de la care am 

plecat în analiză au încă un caracter exploratoriu. 

 In cele ce urmeaza voi da cateva exemple si modalitati de rezolvare a 

problemei, educatia de gen. 

 

Bariere de gen în dezvoltarea cognitivă echilibrată a fetelor şi băieţilor 

 

Cauze: Convingeri eronate din partea educatorilor, a părinţilor. 

Exemplul 1:Băieţii din grupă sunt foarte buni la activităţile matematice, dar nu le 

plac poveştile(să asculte şi să repovestească), desenul şi exerciţiile de antrenament 

grafic.   

Exemplul 2:Constatarea unor educatori(şi părinţi) că fetele nu manifestă un interes 

deosebit pentru activităţile matematice.  

Exemplul 3:Cu ocazia diferitelor plimbări, vizite, excursii am putut constata faptul 

că fetele au o mai slabă orientare în teren şi se rătăcesc mai uşor decât băieţii.  
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Strategii de intervenţie 

 Găsirea unui moment prielnic, în decursul zilei, pentru captarea atenţiei 

băieţilor cu cărţi noi şi stimularea dorinţei acestora pentru cunoaşterea conţinutului 

cărţii;  

 Valorificarea oportunităţii acestui moment prin citirea unei poveşti(de 

întindere mică) şi antrenarea băieţilor în repovestirea conţinutului acesteia.  

 Crearea unor scurte povestiri legate de personaje din desene animate 

îndrăgite de băieţi sau legate de jucării preferate de aceştia. 

 Conceperea unor felicitări, scrisori, invitaţii la zile de naştere, cu implicarea 

directă a băieţilor. 

 Stimularea băieţilor să atingă sau să simtă diverse lucruri atunci când 

povestesc, scriu, desenează despre acestea.Acordarea unui timp de lucru mai lung 

decât pentru fete, având în vedere faptul că băieţii construiesc şi procesează mai 

lent mesaje verbale.  

Exemplu 4:   Cu ocazia diferitelor plimbări, vizite, excursii am putut constata faptul 

că fetele au o mai slabă orientare în teren şi se rătăcesc mai uşor decât băieţii.  

 

Strategii de intervenţie 

Găsirea celor mai adecvate metode de convingere şi atragere a băieţilor spre 

activităţi de tipul: să coasă, să confecţioneze diferite jucării prin îndoire, îmbinare, 

lipire, să înșire mărgele, să selecteze materiale foarte mici, cum ar fi diferite tipuri 

de seminţe, puzzle, etc. aprecierea activităţii desfăşurate de aceştia. 

 

Bariere de gen în optimizarea vieţii emoţionale a fetelor şi băieţilor 

 

 Pentru optimizarea dezvoltării unei vieţi emoţionale echilibrate se 

recomandă ca educatorul(părinţii) să asigure copilului un climat optim de 

exprimare a emoţiilor şi sentimentelor! 

 

Emoţiile copilului nu trebuie invalidate! 

Este total eronat să se pornească de la premiza că băieţii plâng mai puţin ca 

fetele! 

La fel de eronat este să afirmăm că doar fetiţele sunt slabe şi plâng! 

Copiii trebuie să ştie că a plânge este o reacţie normală care nu trebuie 

pedepsită! 
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                               CÂTEVA GÂNDURI DESPRE NOI, OAMENII… 

Autor: educ. Bănuț Veronica 

GRĂDINITA CU P.P ”ION CREANGA ” 

Localitatea: ZALĂU, jud. Sălaj 

 

          Recunoştinţa cerului pentru diversitate! Ce minune că suntem diferiţi! 

Inchipuiţi-vă ce plictisitoare şi anostă ar fi lumea noastră dacă am fi toţi la fel. Nu 

doar pentru propria perpetuare, ci pur şi simplu pentru frumuseţea acestei lumi. Dar 

oare suntem chiar atât de diferiţi? Incă de când venim pe lume cei din jur se 

străduiesc să ne deosebească : nume pentru fetiţe-nume pentru băieţi, haine roz 

pentru fetiţe, albastre pentru băieţi. Suntem chiar atât de diferiţi acum într-o lume 

în care femeile au ajuns şefi de state, iar barbaţii caută să-şi înbunătăţească aspectul 

fizic prin metode specifice femeilor? Sau poate fiecare gen are ceva din prelungirea 

celuilalt, iar unora nu le e frică sau ruşine să o dovedească? Poate că nu suntem 

decât două feţe ale aceleaşi monede care străluceşte diferit la fiecare dintre noi. 

           De-a lungul experienţei mele de aproape patruzeci de ani am întâlnit destule 

fetiţe ,,baieţoi,,care preferau să se joace cu maşinile, ba chiar deveneau bătăioase în 

anumite ocazii, sau baieţi cărora le plăcea mai mult să participle la jocurile fetelor. 

Explicaţia era la îndemana: fetiţa avea acasă fraţiori, iar băiatul o soră sau mai 

multe surori. Fără conotaţiile date astăzi acestui comportament totul mi s-a părut şi 

mi se pare şi astăzi chiar normal.  

           Sunt si cazuri în care unii părinţi, din diverse motive produc astfel de situaţii 

prin modul în care îmbracă sau educă propriii copii. Mi s-a întâmplat ca, în unele 

situaţii să nu-mi dau seama imediat, la primul contact vizual dacă acel copil venit 

în grupă este fetiţă sau băiat. Am întâlnit si un caz unic în care o fetiţă, fiindcă avea 

un verişor pe care il admira foarte mult susţinea sus si tare că este băiat si dorea să 

fie îmbracată ca atare si să o chemam cu numele respectivului băiat. Fireşte ca 

situatia s-a rezolvat odată cu varsta.  

            De aceea mai întreb o data: suntem chiar atât de diferiţi? Fizic evident că 

da, sau aşa imi place mie să cred. Dar oare mental, sentimental, moral nu suntem de 

fapt un amestec şi fiecare dintre noi işi cultivă anumite trăsături datorită mediului 

în care a crescut şi a educaţiei primite? Dar, până la urmă suntem oameni cu toţii 

indiferent de felul în care arătăm, simţim sau ne imbrăcăm. Aceasta este principala 

noastră calitate şi trebuie să ţinem cont de ea în fiecare clipă a vieţii. 
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Băieții în albastru, fetițele în roz. Stereotipurile de gen în creșterea copiilor. 

 

Autor: prof. Opriș Claudia 

GRĂDINITA CU P.P ”ION CREANGA ” 

Localitatea: ZALĂU, jud. Sălaj 

 

   ”Cum sa cumparam ursuletul acesta roz? E pentru fetite, nu pentru baieti. Haide 

sa cautam o alta jucarie care este potrivita pentru tine”, ”Ti-am spus sa nu te joci in 

noroi. Toata ziua esti murdara, parca ai fi un baiat, nu o fetita. Uita-te la celelalte 

fetite, toate sunt curate si in rochite, numai tu esti plina de noroi” sunt reactii pe 

care multi parinti le au atunci cand copiii manifesta preferinte care “nu corespund” 

comportamentelor specifice baietilor, respectiv fetitelor. 

Majoritatea stereotipurilor sunt dictate social, de mediul in care traim. Deseori ele 

apar in stransa legatura cu grupul din care facem parte, apoi cu comunitatea in care 

traim si nu in ultimul rand cu ceea ce numim ”cultura” in care ne nastem. 

Stereotipurile sunt greu de schimbat si de cele mai multe ori ele sunt perpetuate si 

transmise din generatie in generatie. 

 

            Poate te intrebi cum anume apar aceste stereotipuri, desi tu nu ti-ai propus 

niciodata sa impui un anumit stil copilului tau?  Raspunsul este simplu: frica de a fi 

incadrat tu insuti intr-o categorie sociala.  

 In acest sens, iti propunem un exercitiu de imaginatie:Ti-ai lasa copilul intr-

o dimineata sa mearga la scoala, imbracat cu hainele pe care le vrea, chiar daca ele 

nu se potrivesc deloc unele cu altele? Ti-ai imbraca baietelul in haine roz, daca si-

ar dori acest lucru? Cel mai probabil, ai raspuns ”nu”, iar explicatia este simpla: 

ceilalti te-ar putea judeca pentru ca nu esti un parinte suficient de atent, de grijuliu, 

ca nu iti pasa de cum arata copilul tau sau pentru ca stii ca baietelului tau i-ar fi 

greu sa se integreze intr-un grup de copii daca i-ai da voie sa faca aceste lucruri.  

Cum influenteaza stereotipurile de gen educatia copiilor? 

               Nu sunt valorificate aptitudini sau interese ale copilului. Un stereotip 

precum ”Fetitele nu joaca hochei, doar baietii” nu permite fetitelor care ar putea 

ajunge campioane la acest sport sa isi utilizeze si fructifice capacitatile native . La 

fel se intampla cu baletul, in cazul baietilor carora nu li se da voie sa-l practice 

pentru ca ii transforma in ”fetite”. Exista o multime de astfel de sporturi sau 

activitati.  

               Apar cerinte disproportionate fata de copiii de un anumit sex: “Baietii 

nu au voie sa planga”, “Fetele trebuie sa fie ordonate/sa invete sa gateasca/ sa se 

ocupe de curatenie”, “Baietii trebuie sa fie puternici, iar fetele delicate.”, “Baietii 

sunt mai buni la matematica/stiinte exacte decat fetele.”, “Fetele trebuie sa fie 

pricepute la activitati de indemanare (cusut, de exemplu)”, iar lista poate 

continua:). Asemenea stereotipuri stau la baza discriminarii in diverse situatii: fete 

care nu sunt incurajate sa dezvolte o cariera in domenii dominate de barbati sau 

baieti care sunt respinsi social pentru ca au un comportament mai “bland” decat “ar 

trebui”. 
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Cum eviti stereotipurile de gen in cresterea copilului tau? 

 

            1. Incearca sa identifici stereotipurile de gen care influenteaza educatia 

copilului tau, in relatie cu tine, cu prietenii sau cu scoala.  

 

            2. Vorbeste-i copilului despre idei preconcepute. Explica-i pe intelesul 

sau faptul ca oamenii au adoptat anumite idei sau “reguli” despre cum este 

“normal” sa se comporte un baiat si cum sa se comporte o fata, dar ca aceste idei 

sunt intr-o continua transformare si ca fiecare dintre noi are dreptul sa aleaga, 

dincolo de aceste stereotipuri. 

 

          3. Permite-i copilului tau sa incerce mai multe activitati si posibile 

hobby-uri pe care sa le poata practica. 

 

          4. Accepta emotiile copilului tau, oricare ar fi acestea. Si baietii sufera, 

asadar si ei simt nevoia sa planga. Aceasta atitudine il invata pe copil sa isi accepte 

la randul lui propriile trairi si sa le recunoasca si sa le accepte la cei din jur.  

 

           5. Aminteste-ti ca este absolut normal ca baiatul tau, de exemplu, sa fie 

interesat chiar si de ceea ce in mod “obisnuit” nu este caracteristic genului 

sau. Da-i ocazia sa afle mai multe despre ce il intereseaza si sa isi imbunatateasca 

abilitatile, chiar daca acestea sunt specifice in general fetitelor. 

 

          Desi in prezent, fetele sunt incurajate din ce in ce mai mult sa aiba 

comportamente sau preocupari percepute ca masculine, baietii inca au de suferit 

daca au comportamente tipic feminine. Asadar, este bine sa vorbesti copilului tau 

despre stereotipurile de gen care sunt dominante in societatea noastra, sa ii explici 

de ce unii oameni pot reactiona negativ la comportamente care nu se incadreaza in 

acestea si sa il incurajezi sa isi urmeze interesele si preferintele, indiferent care sunt 

acestea. 

 

“Tu ti-ai lasat fiica sa se joace cu jucarii pentru baieti  

sau fiul cu jucarii pentru fetite?,, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suntparinte.ro/dezvoltare-emotionala/73-primar/6585-ideile-preconcepute-in-ce-fel-iti-pot-afecta-copilul
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„Modalități practice de realizare a educației de gen în școală” 

Autorul: Duruș Mariana-Octavia- profesor învățământ preșcolar  

Unitatea școlară: Grădinița  cu Program Prelungit „Ion Creangă”, Zalău 

Localitatea: Zalău 

Județul: Sălaj 

 

 În diferite perioade istorice și contexte social- economice și culturale, 

educația de gen a constituit un aspect important în domeniul educației. 
Începând de la primele forme de instrucție în familie și comunitate, până la 

sistemele de învățământ din societatea contemporană, modalitățile de raportare la 

problematica de gen au reprezentat mereu o provocare și au necesitat o analiză și o 

atenție sporită. 

 Modalitățile de raportare la problematica de gen au oscilat, din perspectivă 

istorică, între principiul separării pe sexe (educația fetelor/ educația băieților) 

și cel al integrării  (co-educație- educație  comună pentru ambele sexe). 

Problematica de gen poate fi abordată din două perspective diferite: perspectiva 

biologică și cea culturală. 

 Adepții perspectivei biologice, în general etologi şi socio-biologi (Desmond 

Morris, Konrad Lorentz, Edward Wilson ş.a.), susțin, conform motto-ului 

”anatomy is destiny”, că genul este condiționat de moștenirea genetică.  Cu alte 

cuvinte, genul este, mai mult decât fundamentat biologic, programat şi programant 

în evoluţia socială a indivizilor. 

La polul opus, se situează, adepții perspectivei culturale, conform cărora biologicul 

poate fi modelat si programat social. Identitatea de gen, relaţiile intra şi inter-

genuri, se realizează printr-un proces de lungă durată, proces care poate influența 

hotărâtor condiționarea de gen. 

 În societatea românească actuală, societate predominant tradițională, 

raportarea la problematica de gen face clară separarea de roluri (deși educația este 

comună atât fetelor, cât și băieților). Primele încercări de modelare de gen 

(educare) încep în familie, familie care aplică și transmite mai departe fondul social 

învățat în ceea ce privește condiționarea de gen (de exemplu; fetele sunt îmbrăcate 

doar în anumite culori – roșu, roz etc- băieții poartă doar albastru, verde etc, fetelor 

li se cumpără păpuși sau recuzită pentru bucătărie, pe când băieții primesc cuburi 

pentru construcții sau mașinuțe, băieții nu plâng pentru că sunt viitori bărbați și 

sunt puternici etc). Așadar, încă de la debutul pe plan social, există anumite 

constrângeri socio-culturale care accentuează diferențele de gen și diferențele de 

educație în ceea ce privește genul. Definirea de gen se face mai mult prin deosebiri 

decât prin asemănări, iar rolurile de gen sunt în general tradiționale și anacronice.  

 Un aspect important în această problematică a educației de gen este 

modul în care cadrele didactice sunt pregătite pentru a aborda și gestiona 

problematica educației de gen.  Educatorii sunt primele persoane care încep 

dezvoltarea identității de gen într-un cadru în care influențele educative sunt 

organizate și sistematizate. Din această perspectivă ar trebui acordată o atenție 
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deosebită pregătirii cadrelor didactice pentru a face față provocărilor referitoare 

la condiționarea de gen. 

 Copii intră în sistemul de învățământ cu stereotipuri și modele de gen 

transmise și învățate din familie sau ca urmare a presiunilor socio- culturale. Ei 

învață de foarte mici ce înseamnă să fii fată sau băiat în societatea noastră fiind 

expuși în mod frecvent la factori sau situații care le influențează atitudinile și 

comportamentele de gen. Ei își însușesc treptat stereotipuri de gen, stereotipuri pe 

care le perpetuează și cu care se mândresc deoarece le întăresc și confirmă 

apartenența la un anumit gen.  

 Ca educatori, primul pas în educația de gen ar putea fi considerată 

încercarea de a șterge prin conținuturile educaționale granițele și diferențele de gen. 

Un educator poate astfel influența în mod pozitiv educația de gen.  

 Modalități active de influențare pozitivă a educației de gen în învățământul 

preșcolar: 

Sectoarele de activitate din grupă să fie disponibile tuturor copiilor indiferent de 

gen, aceștia putând fi chiar îndrumați spre sectoare pe care au tendința să le 

ocolească (baieții sunt încurajați să se joace la colțul păpușii sau la bucătărie, fetele 

sunt îndreptate și spre sectorul construcții și spre mașinuțe etc). 

 Educatoarea va evita să facă afirmații/ să emită judecăti de tip stereotip 

(fetele sunt mai harnice, baieții sunt mai puternici etc).  

 De câte ori tipul și conținutul educațional al activității o va permite, 

educatoarea va transmite idei care sa promoveze egalitatea de gen. 
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Viaţa emoţională a băieţilor 

      Autor: consilier şcolar Strîmbu Iulia 

     Grădiniţa cu P. P. "Ion Creangă" Zalău, CJRAE Sălaj 

 

 Nu o dată aud în jur adulţi care se adresează copiilor (preşcolari): "mi-e 

ruşine cănd te aud că plȃngi", "aşa băiat mare şi plȃngi", "băieţii mari nu plȃng", 

"nu-i voie să plȃngi", "doar pentru atȃta plȃngi?", "dacă mai plȃngi mă supăr", "e 

ruşinos să plȃngi", "plȃngi ca o fată", şi exemplele pot continua. Astfel, se ajunge la 

gestionarea în mod eronat a nevoilor emoţionale ale băieţilor. Intenţia adulţilor, fie 

ei părinţi sau cadre didactice, e de a reuşi copilul să se stăpȃnească, de a nu fi "atȃt 

de sensibil", de a fi mai hotărȃt. Dar efectul este cu totul altul, aceste atitudini pot 

duce la blocaje emoţionale, la stimă de sine scăzută, la interiorizare şi neacceptare.  

 Surprinzătoare e evoluţia inteligenţei emoţionale ale copiilor. Pȃnă spre 

vȃrsta de trei ani fetiţele şi băieţii reacţionează aproximativ la fel la nevoile lor: rȃd 

cȃnd se bucură, plȃng cȃnd nu obţin ceea ce vor sau dacă suferă fizic, verbalizeaza 

atȃt cȃt e nivelul vȃrstei, iar părinţii acceptă situaţiile. Cu timpul, apar diferenţele, 

şi nu vorbim despre gentică, ci de latura educaţională. Schimbarea de atitudine mai 

amprentată apare la înscrierea copilului într-o unitate de învăţămȃnt, atunci cȃnd 

manifestările copiilor sunt mai accentuate, iar perioada de adaptare îi găseşte uneori 

pe părinţi nepregătiţi.  

 Există două diferenţe de ordin biologic între băieţi şi fete, identificate ca 

avȃnd un impact asupra dezvoltării şi comportamentului lor. Prima diferenţă este că 

abilităţile verbale ale fetelor se maturizează în medie mai repede, ele vorbesc mai 

repede şi mai cursiv. A doua diferenţă este că băieţii tind să fie mai activi din punct 

de vedere fizic, mişcȃndu-se mai repede şi rămȃnȃnd în mişcare mai mult timp. 

Solicitarea adultului din punct de vedere fizic şi psihic este mai mare pentru băieţi 

decȃt pentru fete. Şi astfel apare clişeul „copiii răi sunt întotdeauna băieţi”. 

Băieţilor li se oferă maşini, arme şi lego, putȃnd să îşi dezvolte capacităţile 

pragmatic-raţionale. Fetele primesc în dar păpuşi, obiecte de gospodărire, prin care 

pot să înveţe roluri empatice şi profund emoţionale. 

 Nu putem răspunde nevoilor acestor băieţi atȃta vreme cȃt viziunea noastră 

despre trăirile lor interioare este uneori superficială şi suntem înconjuraţi de 

prejudecăţi sociale şi culturale. Dacă am avea în minte permanent sintagma 

"copilul este părintele omenirii", atunci cred că ne-am apleca mai mult pe 

identificarea nevoilor, a cauzelor ce duc la diferite manifestări, la dezvoltarea 

socio-emoţională ca prioritate. Băieţii de azi sunt viitori tineri, bărbaţi de mȃine, şi 

ei ar trebui să fie parteneri emoţionali maturi: empatici, comunicativi, şi 

răspunzători.  
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 Băieţii care sunt învăţaţi "să fie puternici", însemnă că sunt învăţaţi "să nu 

simtă". Dar toţi băieţii se nasc cu potenţial emoţional. Faptul că băieţii nu îşi arată 

prea mult emoţiile nu însemnă că le simt mai puţin. Cȃnd ritmul cardiac sau reacţia 

pieliii (palmele transpirate) sunt măsurate în situaţii cu potenţial emoţional 

puternic, nu există un tipar repetat al diferenţelor dintre reacţiile fetelor şi cel al 

băieţilor. Băieţii ajunşi la adolescenţă se confruntă cu tristeţea şi, adeseori ei îşi 

canalizează acea tristeţe în dispreţul faţă de ceilalţi şi în ura faţă de sine. Tȃnărul 

furios de azi va deveni adultul singur şi înverşunat de mȃine, cu risc crescut de 

depresie. E nevoie de a se găsi acea zonă echilibrată care permite forţei să stea pe 

aceeaşi treaptă cu sensibilitatea, să fie dispus de a-şi arăta vulnerabilitatea, de a-şi 

putea controla şi dirija pozitiv dualitatea emoţională, (atunci cȃnd tȃnjeşti după 

interrelaţionare şi în acelaşi timp simţi nevoia de a te îndepărta).  

 S-a demonstrat ştiinţific că nivelul ridicat al testosteronului e mai degrabă 

un efect decît o cauză a agresivităţii. Costurile suprimării vieţii emoţionale ale 

băieţilor sunt mari, sunt plătite de persoana în cauză dar şi de cei din jur.   

 Dacă băieţii dacă nu îşi 

dezvoltă abilităţi de exprimare 

emoţională care să le permită să 

elibereze o parte din emoţiile pe care 

le simt, de teamă, de izolare, prin 

verbalizare, atunci ei îşi vor ventila 

frustrările în acţiuni care înfurie 

părintele sau cadrul didactic. Un prim 

pas îl realizez în cadrul consilierilor 

psihopedagogice colective şi 

individuale, unde desfăşor activităţi 

de autocunoaştere, de autocontrol şi 

de rezistenţă emoţională, menite să 

îmbunătăţească dezvoltarea bio-

psiho-socială a copiilor. E nevoie să 

ne alfabetizăm copiii emoţional, 

învăţȃnd să identifice şi să numească 

emoţiile pe care le simt, să înveţe să 

recunoască conţinutul emoţional din voce, din expresiile feţei şi din limbajul 

trupului, apoi să înţeleagă situaţiile sau reacţiile care produc stări emoţionale.  

 

 Astfel, devenind conştienţi de legătura dintre pierdere şi tristeţe, dintre 

frustrare şi furie sau dintre ameninţările la stima de sine, la mȃndrie şi teamă. 
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Adulţii trebuie să îşi schimbe modul de a educa diferit fetiţe şi băieţi, de a înţelege 

şi accepta că nevoile emoţionale nu sut diferite, că libertatea de exprimare 

emoţională ne dă aripi şi nu ni le frȃnge.  
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EDUCAŢIA DE GEN - RESPONSABILITATE FAŢĂ DE 

SOCIETATE 

 

                             Autor : TOMA CAMELIA - ILEANA 

Liceul de Artă „IOAN SIMA” – ZALĂU, jud. SĂLAJ 

 

Educaţia de gen reprezintă o componentă esenţială permanentă a sistemului 

educaţional, componentă care determină formarea imaginii de sine a individului în 

raport cu genul. 

Tendinţa tradiţională de a aprecia indivizii prin prisma diferenţelor şi nu prin 

cea a asemănărilor reprezintă o provocare greu de depăşit în contextul în care 

educaţia de gen începe din prima clipă de viaţă în mediul familial, cu primele 

experienţe de socializare sub îndrumarea familiei, apoi continuă în cadru 

instituţionalizat sub îndrumarea dascălilor şi influenţează capacitatea individului de 

a-şi stabili apartenenţa la grup, de a-şi alege o profesie, de a lua decizii personale, 

de a se integra în societate. 

Având în vedere aceste argumente, considerăm că educaţia de gen devine o 

responsabilitate faţă de educaţie în general, chiar dacă, deocamdată nu există o 

preocupare explicită și concertată a tuturor factorilor care intervin pe parcursul 

formării personalităţii individului. 

Această inerţie  în „tradiţional” poate fi regăsită în existenţa unor instituţii de 

învăţământ super-feminizate (cu profil umanist, considerate „uşoare”), sau super-

masculinizate (cu profil matematic şi tehnic, considerate „grele”). 

Activităţile de gen în clasele primare sunt deocamdată sporadice şi se 

desfăşoară cu preponderenţă extracurricular, în cadrul unor  proiecte şi/sau 

parteneriate propuse de invăţătoare şi/sau consilierii şcolari şi care solicită 

implicarea mai multor parteneri: elevi, dascăli, părinţi, reprezentanţi ai unor 

profesii (medici, asistente medicale, pompieri, poliţişti etc. Exemplu : 

 

Proiectul educaţional „Ce pot face eu” – desfăşurat la clasa a ll-a - a avut 

drept obiective: 

 Promovarea educaţiei pentru egalitatea de gen în rândul cadrelor 

didactice, în rândul elevilor şi a partenerilor implicaţi ( profesionişti din 

domenii profesionale diferite, unele considerate ca fiind preponderent 

masculine, altele preponderent feminine); 

 Promovarea parteneriatului în viaţa privată; 

 Promovarea parteneriatului de grup în carieră şi societate. 
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Activităţi propuse: 

1. Întălnire pregătitoare-elevi/profesori/părinţi – pentru stabilirea 

parcursului proiectului şi agreerea altor parteneri sociali; 

2. „Cu focul nu te joci !” - întâlnire de lucru cu pompierii ( cu materialele 

specifice din dotare); 

3. „Dantură sănătoasă-viaţă lungă şi frumoasă”  - întâlnire cu un medic 

stomatolog ( cu materiale demonstrative specifice ); 

4. „De unde vine banca mea” – întâlnire/vizită la atelierul de tâmplărie; 

5. „Cu maşina ori pe jos/ Vreau să rămân sănătos” – întâlnire cu 

reprezentanţi ai poliţiei rutiere; 

6. „ O zi în familie ” – joc de rol; 

7. „ Ce pot face eu?” – activitate finală care presupune : 

 Realizarea de către elevi a unor portofolii individuale cu imagini ale 

profesiilor posibil de abordat de către fiecare din ei; 

 Convorbire/concluzii ale elevilor referitoare la profesiile posibil de 

abordat în viitor;  

 Consemnarea concluziilor în Jurnalul clasei. 

Diseminarea proiectului: 

 Recompensarea elevilor participanţi cu diplome „ Eu pot să fac ce-mi 

doresc”; 

 Popularizarea concluziilor proiectului în rândul cadrelor didactice din 

şcoală şi reprezentanţilor Educaţiei din Inspectoratul Şcolar; 

 Realizarea unui panou cu poze reprezentând parcursul întregului 

proiect; 

 Publicarea în presa locală a concluziilor în urma desfăşurării 

proiectului. 

 

Astfel de proiecte se desfăşoară frecvent în clasele primare, dar nu de fiecare 

dată sunt conştientizate valenţele de gen în rândul participanţilor, aspect care 

trebuie avut în vedere pe viitor. 
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”Modalități practice de realizare a educației de gen în școală” 

EDUCATIA DE GEN LA VARSTE PRESCOLARE MICI 

Autor: Prof. înv. preșcolar Solomonean Loredana 

GRĂDINIȚA CU P.N. ROMÂNAȘI,  jud. Sălaj 

 

        Criteriul gen a constituit un aspect important în domeniul educatiei, de la 

primele forme de instructie în familie si în comunitate pâna la sistemele de 

învatamânt din societatea contemporana. În perioade istorice si în contexte social-

economice si culturale diferite, în planul educatiei s-au înregistrat modalitati 

diferite de raportare la problematica de gen. Aceste modalitati au oscilat între 

principiul separarii de gen (educatia fetelor / educatia baietilor) si cel al integrarii 

(educatie comuna pentru ambele genuri).  

 Principalele elemente de diferentiere în educatie, în raport cu genul, au 

facut referire la aspecte precum: accesul la educatie, continutul învatarii, forme de 

organizare, parcursuri scolare de formare, caracteristici ale corpului profesoral 

destinat educarii fetelor sau educarii baietilor. 

        Sistemul actual de învatamânt românesc îsi propune ca principiu de organizare 

echitatea si egalitatea de sanse. La nivelul masurilor de politica educationala nu se 

fac referiri explicite la egalitatea de gen, singura prevedere referindu-se la accesul 

egal la educatie.  

 Accentul pus pe formarea personalitatii, pe respectarea particularitatilor 

individuale si pe tratarea diferentiata constituie însa prioritate a sistemului actual de 

învatamânt, care promoveaza implicit respectarea particularitatilor de gen. În 

activitatea didactica apar diferente de gen la diferite niveluri (valori promovate, 

relatii educationale, cultura scolara etc.). 

      Referitor la dimensiunea de gen în educatie, se pune accent pe urmatoarele 

aspecte: constientizarea dimensiunii de gen de catre actorii implicati, ameliorarea 

relatiilor între genuri, informare si formare privind disfunctiile ce apar ca urmare a 

practicilor de discriminare de gen. Aspecte  precum orientarea socio-profesionala a 

elevilor, continuturile programelor scolare si asocierea între gen si caracteristici 

fizice si de personalitate etc. se subsumeaza teoriei privind distinctia utilitara a 

rolurilor de gen (în viata publica, cât si în cea privata), formulata de sociologul 

american T. Parsons: instrumentala pentru baieti, expresiva în ceea ce le priveste pe 

fete. 

       Dimensiunea de gen in educatie la varsta prescolara constitue un proces 

investigativ care este abia la inceputuri. 

 Studiile intreprinse pana in prezent au confirmat ipoteza conform careia 

imaginea de sine a copilului ,in raport cu genul, se formeaza inca de la varste 

timpurii, iar structura trasaturilor de gen urmeaza linia stereo-tipizarii: baietii - 

puternici, curajosi, cu initiativa, de la care se asteapta sa ocroteasca,  iar fetele – 

atente la nevoile baietilor, sensibile, grijulii, cu manifestari artistice. 

        In  gradinita, copiii desfasoara activitati singuri, in perechi sau in grup.Studiile 

de gen surprind preferinta fetelor de a se juca in perechi, in timp ce baietii se 



44 

 

organizeaza in grupuri largite de joc.Preferinta baietilor pentru jocul in grup le 

dezvolta abilitati de colaborare,dar si de competitie;  pentru fetite, jocul in diada le 

dezvolta capacitatile de comunicare si afectivitate. Fetitele sunt mai atente in 

alegerea „perechii” de joaca, in timp ce pentru baieti acest lucru se petrece mai 

degraba intamplator, conditia fiind o preferinta comuna pentru acelasi tip de 

joc.Sugestiile pedagogilor sunt de a incuraja fetele pentru jocul in grup si baietii 

pentru jocul in diada.  

        Ceea ce ne defineste ca femei sau barbati reprezinta un lung sir de experiente 

de invatare sociala, in familie, in cercul de prieteni, in scoala sau in alte contexte. 

Ca institutie sociala, gradinita reprezinta un important laborator al proceselor de 

constructie de gen la copii. Din aceasta perspectiva, modul în care sunt organizate 

experientele de învatare, atât prin continutul lor explicit sau implicit, cât si prin 

modelele de activitate cognitiva si de interactiune sociala pe care le presupun, pot 

exercita influente semnificative asupra constientizarii si interiorizarii de gen, asupra 

asumarii sau exercitarii rolurilor de gen. 

       Este de presupus ca exista însa o serie de strategii didactice care au un 

potential mai ridicat de favorizare a constructiilor de gen, în timp ce altele sunt 

neutre la dimensiunea de gen sau pur si simplu ignora aceasta perspectiva. 

Alegerea unui anumit tip de strategii didactice reprezinta asadar o optiune care 

poate influenta modul în care se realizeaza procesele de constructie de gen la copii. 

          Interiorizarea de gen este deopotriva un proces psihologic  (filtrat prin prisma 

caracteristicilor individuale ale elevilor, a profilului psiho-intelectual, a intereselor 

si aptitudinilor fiecarui copil) , dar si social  (construit pemanent în interactiunile 

sociale în care copilul este actor).  

 Ca urmare, din perspectiva psihologica, este de presupus ca acele strategii 

didactice de predare-învatare-evaluare care pun accentul pe cunoasterea, 

respectarea si valorificarea caracteristicilor individuale ale elevilor - fete sau baieti 

-favorizeaza în mai mare masura procesul de constientizare si interiorizare a 

genului. De asemenea, corespunzator perspectivei sociologice, este de presupus ca 

activitatile de învatare care antreneaza copiii într-un univers de interactiuni sociale 

cât mai diverse, în contexte cât mai apropiate de cele reale favorizeaza în mai mare 

masura procesele de constructie de gen. 

 

          Conform principiului egalitatii de sanse în educatie, este necesar ca 

strategiile didactice utilizate in activitatea didactica sa promoveze valori, practici 

sau tratamente care sa nu introduca discriminari de gen (asupra fetelor, pentru ca 

sunt fete, sau asupra baietilor pentru ca sunt baieti).  

 

 În acest sens, strategiile didactice de predare-învatare-evaluare care 

utilizeaza în aceeasi masura modele, practici si experiente de viata atât masculine, 

cât si feminine, au un potential mai ridicat de respectare a principiului egalitatii de 

sanse în educatie din perspectiva gen. 

  

 



45 

 

 

Concluzionand, din perspectiva problematicii de gen, principalele probleme cu care 

se confrunta la ora actuala invatamantul ar fi urmatoarele:  

 

 Neincredere sau indiferenta fata de abordarea dimensiunii de gen in 

procesul didactic,mai ales in cadrul anumitor discipline;  

 

 Insuficienta informare a cadrelor didactice privind disfunctii fundamentale 

pentru educatia de gen(intre sex/gen, innascut/ dobandit); asocierea curenta 

a tratarii diferentiate de gen ca forma de discriminare in educatie; 

 

 Numarul scazut de cadre didactice care valorifica dimensiunea de gen in 

practica educationala curenta si care analizeaza critic stereotipiile de gen in 

procesul didactic; 

 

 Cazuri  frecvente de transformare a atributelor de gen,asociate fetelor sau 

baietilor,in etichetari, cu consecinte negative asupra dezvoltarii imaginii de 

sine  a copiilor, inclusiv asupra identitatii de gen; 

 

 Lipsa oportunitatilor de informare si formare a cadrelor didactice, 

referitoare la educatia de gen; 

 

 Insuficienta valorificare a dimensiunii de gen la nivelul produselor 

curriculare (programe scolare, materiale  auxiliare), in sensul promovarii 

echitatii, parteneriatului si emanciparii de gen; 

 

 Nivelul redus de constientizare a rolului potential al tuturor disciplinelor in 

realizarea educatiei de gen si a importantei acestui tip de educatie la toate 

nivelurile de scolarizare. 
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DIMENSIUNEA DE GEN ÎN EDUCAŢIE 

 

Prof. DUNĂRINŢU JENICA 

Liceul Tehnologic Halînga, jud. Mehedinţi 

 

Sistemul de învăţământ, prin conţinuturi şi prin modalităţi didactice de 

transmitere a acestora, prescrie modele de gen în ceea ce priveşte integrarea social 

şi dezvoltarea profesională a indivizilor. Această prescriere poate uzita de modul 

tradiţional, „naturalizat” social (prin experienţa familială, din grupul de prieteni, 

prin constrângeri socio-culturale) de abordare a relaţiilor între genuri sau poate 

chestiona reflexive acest mod, neluând lucrurile ca fiind„de la sine înţelese”.  

În ceea ce priveşte dimensiunea de gen în educaţie, procesul investigative 

este abia la începuturi. Se prezentă în continuare o serie de studii realizate în 

această direcţie, unul dintre factorii principali ai selecţiei fiind nivelul de 

mediatizare a acestora.  

Studii în domeniu 

O cercetare care explorează dimensiunea de gen în educaţia preşcolară, 

realizată în 2000, o reprezintă Stereotipurile entice şi de gen la preşcolari. 

Metodologia folosită de autori este de factură psiho-sociologică şi este utilizată în 

scopul evidenţierii manifestării stereotipurilor entice şi de gen la nivel de relaţii 

intra-grup şi inter-grupuri, la vârsta preşcolară.  

Principalele elemente legate de tematică relevate de studiu sunt:  

Expresiile stereotipice sunt folosite diferit de la o grupă de vârstă la alta, în 

sensul includerii, respective excluderii persoanelor din afara grupului propriu 

(datorită modelului educaţional promovat, mai cooperant la grupa pregătitoare 

decât la cea mare).  

Structurarea trăsăturilor de gen urmează linia stereotipizării: băieţii – 

puternici, curajoşi, iar fetele – atente la nevoile băieţilor, sensibile, grijulii, cu 

manifestări artistice.  

Studiul a confirmat ipoteza conform căreia imaginea de sine a copilului, în 

raport cu genul, se formează încă de la vârste timpurii, prin incalcarea modelelor 

sociale de relaţionare între grupuri, ca rezultat al modelelor parentale, dar prin 

confirmarea şi întărirea lor de către grupul de co-vârstnici.  

Studiul Stereotipuri de gen în educaţie: cazul unor manuale de ciclu primar 

are ca obiectiv investigarea dimensiunii de gen, aşa cum apare aceasta în două 

manuale alternative de Limba română pentru ciclul primar. Aspectele urmărite prin 

analiza de text şi de imagine sunt: modelul de feminin/masculine propus, acţiunile 

pe care le realizează fetele/băieţii, respective femeile/bărbaţii, imaginile, rolurile şi 

meseriile atribuite acestora.  

Concluziile desprinse sunt: băieţii/bărbaţii domină cantitativ – ca prezenţă 

în texte şi imagini; băieţii/bărbaţii sunt cei care fac, iar fetele/femeile sunt cele care 

sunt; rolurile şi meseriile atribuite celor două sexe sunt tradiţionale şi anacronice.  
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În studiul Manifestări explicite şi implicite ale genului în programele şi 

manualele şcolare s-a avut în vedere evaluarea modalităţilor de reflectare a 

dimensiunii de gen în curriculum-ul şcolar, la nivelul ciclurilor primar şi gimnazial. 

Studiul a avut în vedere următoarele aspecte: obiective-cadru, obiective de 

referinţă, activităţi de învăţare, conţinuturi, sugestiile pentru autorii de manual şi 

sugestiile metodologice pentru profesori, limbajul general folosit (ca mesaj explicit 

sau implicit), standard curriculare, descriptori de performanţă.  

Concluziile principale ale studiului au evidenţiat următoarele aspecte:  

Conţinuturile educaţionale promovează un model static al relaţiilor de gen, 

fiind indusă mai degrabă segregarea decât colaborarea de gen.  

Genul este construit dihotomic, tendinţa fiind de esenţializare a diferenţelor 

de gen (definirea se face mai mult prin deosebiri decât prin asemănări).  

Rolurile de gen sunt preponderant tradiţionale şi anacronice (nu sunt 

actualizate, nu oferă o imagine la zi a situaţiei, inhibând posibilitatea comparării, a 

alegerii dintre alternative).  

Construcţia genului se face prin uniformitate şi nu prin diversitate (nu se 

asociază genului diverse situaţii, circumstanţe de vârstă, economice, culturale, 

educaţionale, experienţă personală etc.).  

Studiul Aspecte de gen în formarea iniţială a investigat modul în care 

cadrele didactice (educatori şi învăţători) sunt pregătite să trateze şi să gestioneze 

problematica de gen în educaţie. Metoda de studiu a constat în analiza de conţinut, 

din perspective problematicii de gen, a unor material şi documente şcolare utilizate 

în formarea iniţială a cadrelor didactice: planuri de învăţământ, manual şcolare, 

material destinate orelor de dirigenţie (consiliere şcolară).  

Concluziile conturate în urma acestei analize au fost:  

Se înregistrează o invizibilitate de gen, caformă de sexism curricular.  

Tematica educaţiei pentru gen nu este o preocupare explicit şi concertată.  

Fiind formate în instituţii de învăţământ hiper-feminizate, absolventele 

colegiilor pentru institutori şi ale şcolilor normale pornesc în carieră cu un 

handicap major în ceea ce priveşte tratarea chestiunilor de gen la clasă.  

Există o probabilitate puternică a unor aşteptări de performanţă mai bună a 

băieţilor la discipline matematice şi tehnice, respectiv la cele umaniste pentru fete.  

Este de aşteptat o evaluare mai pozitivă a fetelor, în detrimental băieţilor.  

O altă abordare care face referiri implicite şi la dimensiunea de gen este 

Formarea elevilor pentru o viaţă personală din perspective privatităţii.  

Obiectivul cercetării l-a constituit analiza aspectelor de viaţă cotidiană 

prezente în cadrul programelor şi manualelor şcolare. Metoda de cercetare a constat 

în aplicarea analizei de conţinut asupra programelor şi manualelor şcolare din ciclul 

primar şi cel gimnazial, pentru ariile curriculare: Limbă şi comunicare, Matematică 

şi ştiinţe, Om şi societate.  

Aspectele care au fost urmărite în cadrul analizei sunt: prezentarea 

explicită/implicit a persoanei şi a sferei vieţii personale; problema construcţiei 

autonome a persoanei; relaţiile interpersonal şi comunicarea; familia (descriere, 

componenţă, spaţiu); organizarea activităţii casnice/gospodăreşti (tipuri de 
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activităţi, diviziunea muncii); persoanele cu nevoi speciale; timpul liber în familie; 

support pentru dezvoltarea personală; educarea pentru sănătate şi frumos; viaţa 

comunitară şi participarea persoanei la aceasta.  

Studiul a evidenţiat faptul că şcoala românească nu asigurăo pregătire 

suficientă a absolvenţilor – fete şi băieţi – pentru viaţa privată, accentual punându-

se mai mult pe latura publică a vieţii personale. La finalul parcursului lor şcolar, 

aceştia nu deţin abilităţile necesare unui parteneriat de gen în viaţa privată.  

Obiectivul unui alt studiu referitor la dimensiunea de gen în educaţie l-a 

constituit „conturarea percepţiei pe care elevii, profesorii şi experţii în educaţie o 

au asupra prezenţei şi manifestării concrete a dimensiunii de gen în educaţie”.  

Principalele concluzii sunt:  

O bună parte din activităţile şcolare sunt segregate pe sexe. Astfel, pentru 

fete sunt recomandate sporturi „uşoare”, cu nivel competitive scăzut, iar pentru 

băieţi cele puternic competitive. În ceea ce priveşte educaţia pentru formarea 

aptitudinilor (inclusiv a celor tehnice), aceasta este orientată, în aspectele ei 

practice, prin muncă industrial pentru băieţi şi prin activităţi manuale pentru fete 

(în special pentru rolul de gospodine). Aceeaşi situaţie a segregării este evidenţiată 

şi în ceea ce priveşte educaţia sexuală.  

Profesorii practică, discriminat pe sexe, activitatea de orientare socio-

profesională a elevilor. Aceasta este stipulată în funcţie de criteria pe care 

profesorii le consider indicate pentru exercitarea lor: curaj şi asumarea riscului în 

cazul băieţilor, respectiv grijă, atenţie, sensibilitate şi simţul frumosului, pentru 

fete.  

Educaţia pentru viaţa publică şi privată, consideră cadrele didactice, trebuie 

să fie nuanţată la gen şi nu bi-genizată sau echilibrată pe genuri.  

Pentru profesori şi inspector şcolari, dimensiunea de gen în educaţie este 

invizibilă.  

Experţii din structuri de decizie consideră că există o dimensiune de gen la 

nivelul relaţiilor interpersonale, dar nu şi la nivel de curriculum. 
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EDUCAŢIA DE GEN LA GRĂDINIŢĂ 

 

Prof.pt. inv. preşcolar special: ENE ELENA-MIHAELA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM  PRELUNGIT „STEP BY STEP” 

Localitatea: CĂLĂRAŞI, Judeţul: CĂLĂRAŞI 

ROMÂNIA 

 

     Grădiniţa cu Program Normal Nr.4, Structură a Grădiniţei cu Program Prelungit 

STEP BY STEP Călăraşi este o grădiniţă incluzivă care promovează egalitatea 

între copii, nondiscriminarea de orice fel, întâlnindu-se aici zilnic şi jucându-se 

împreună copii indiferent de culoarea pielii, etnie, dizabilitate, gen,etc. 

    Genul se referă la diferenţele sociale dintre femei şi bărbaţi, care sunt învăţate şi 

care se schimbă în timp. Aceste diferenţe variază mult în interiorul unei culturi şi 

de la o cultură la alta. Genul este un instrument conceptual cu ajutorul căruia sunt 

analizate rolurile, responsabilităţile, constrângerile, şansele şi nevoile bărbaţilor şi 

femeilor în orice context. 

    În societate, femeile şi bărbaţii nu au aceleaşi roluri, resurse, nevoi şi interese. 

Nu participă în mod egal la luarea deciziilor. Valorile atribuite “muncii femeilor” şi 

“muncii bărbaţilor” nu sunt aceleaşi; aceste diferenţe variază de la o societate la 

alta, de la o cultură la alta şi sunt denumite “diferenţe de gen”.  

    Femeile şi bărbaţii, ca fiinţe umane, au aceleaşi drepturi şi obligaţii în viaţa 

profesională, publică şi în viaţa de familie, privată. Cu alte cuvinte, nu trebuie să se 

facă o diferenţă între bărbaţi şi femei în ce priveşte rolul lor social şi în familie. Nu 

alegem să ne naştem bărbaţi sau femei. Prin urmare, oportunităţile de a ne dezvolta 

în viaţă şi de a ne afirma ca persoane autonome nu trebuie să fie diferite. Termenul 

de “gen” nu îl înlocuieşte pe cel de “sex” care se referă doar la diferenţele 

biologice. 

    Există conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi dezvolte 

capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; faptul că 

diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate 

în considerare, evaluate şi incurajate în mod egal înseamnă că femeile şi bărbaţii se 

bucură de aceeaşi libertate de a-şi realiza aspiraţiile. 

    Egalitate de gen înseamnă valorizarea în mod egal a aspiraţiilor, nevoilor şi 

comportamentelor bărbaţilor şi femeilor. Educaţia care promoveză egalitatea de 

gen este o educație care promovează egalitatea de gen, educaţia adecvată la nevoile 

de învăţare diferite ale fetelor şi băieţilor, cu scopul de a le asigura acestora şanse 

egale de dezvoltare 

   La copii identitatea de gen se formează prin observarea și imitarea 

comportamentului de gen al persoanelor adulte sau copii, cu care aceștia 

interacționează. Părinții și cadrele didactice reprezintă modele reale de învățare a 

unor comportamente de gen specifice, de aceea acestor actori cheie le revine 

sarcina de a oferi modele de comportament ne-stereotipe. Pe lângă aceștia, 

comportamentul copiilor poate fi modelat și prin cărți, filme, desene animate, mass 

media, care constituie modele simbolice pentru copii. Cele mai multe teorii asupra 
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genului arată că perioada de vârstă cea mai importantă pentru formarea identității 

de gen este cea cuprinsă între 2 și 6 ani, când capacitatea de asimilare a copiilor 

este foarte mare. La vârsta școlară, copiii pot avea deja comportamente de gen 

formate în mod stereotip. Rolul cadrelor didactice și al școlii în ansamblul său este 

de a flexibiliza aceste atitudini și comportamente. Perioada adolescenței este de 

asemenea asociată cu dezvoltarea relațiilor de gen, aceștia având tendința de a 

accepta și de a se conforma stereotipurilor de gen promovate de societate . Deși în 

prezent societatea acordă o mai mare importanță ca în trecut promovării egalității 

de gen, diferențele dintre cele două sexe cunosc o amploare mult mai mare, 

societatea încurajându-i parcă pe părinți să le accepte și să atribuie fiecare 

capacitate sau deficit diferențelor înnăscute dintre cele două sexe. 

    Stereotipurile bazate pe sex fac ca societatea actuală sa fie divizată mai mult ca 

oricând pe sexe: ne străduim să aflăm sexul copilului cât mai curând posibil și 

înainte de naștere, există nu numai reviste și programe TV, ci posturi de televiziune 

dedicate în întregime bărbaților sau femeilor. Iar copiii sunt cei mai afectați de 

această clasificare, intrând în lumea “fetițelor drăguțe” și a “băieților curajoși” 

chiar din perioada preșcolară. Exagerarea diferențelor între bărbați și femei se 

reflectă, mai ales, în așteptările pe care și le fac părinții cu privire la copii; pentru 

că aceștia din urmă sunt direct influențați de ceea ce credem noi despre ei, este 

foarte probabil ca atunci când accentuăm diferențele între sexe, aceste stereotipuri 

să se cristalizeze în propriile percepții ale copiilor. De aceea este foarte important 

ca părinții și cadrele didactice să diminueze aceste diferențe prin dezvoltarea 

tuturor abilităților cognitive și emoționale atât la băieți cât și la fete. Numeroasele 

domenii ale inteligenței trebuie cultivate la ambele sexe, pentru că studiile arată că 

succesul în lumea de astăzi depinde de un “melanj al punctelor forte caracteristice 

atât bărbaților cât și femeilor – vorbit, citit, scris, matematică, spațiu, dexterități 

mecanice și aptitudini fizice, pe lângă măsuri egale de empatie și ambiție, 

diplomație și asertivitate” Astfel, dacă activitățile băieților și fetelor se vor 

asemăna, atunci diferențele dintre ei vor căpăta o amploare mai scăzută, sporind 

șansele de a dezvolta un set echilibrat de aptitudini atât la fete cât și la băieți. 

Diferențele de gen afectează majoritatea copiilor prin privarea lor de anumite 

oportunități de dezvoltare.  

    Toți cei care se implică în educația copiilor, de la părinți pâna la cadre didactice 

și consilieri trebuie să cunoască problematica diferențelor de gen și necesitatea 

valorificării sau compensării acestor diferențe. 

Ştiaţi că...: Cercetările arată că părinții au așteptări diferite de la fete și băieți chiar 

la 24 de ore de la naștere? 

Aplicaţii la grupă: La activităţile extracurriculare gospodăreşti desfăşurate la 

grădiniţa noastră (punerea murăturilor, prepararea sandwişurilor,etc.), jocurile de 

rol: „De-a bucătarii”, „Călcăm rufele”, ”Spălăm vasele”, ”Culcăm păpuşa”,etc.,  

participă toţi copiii, atât fetiţele cât şi băieţeii; de asemenea sunt implicaţi toţi 

copiii în activităţile de abilitare manuală gen şnuruit, cusut,etc, deşi aceste activităţi 

sunt atribuite mai mult fetelor şi se observă că există mulţi băieţi cu înclinaţii spre 

astfel de îndeletniciri. În acelaşi timp, toţi copiii sunt atraşi spre a participa la 
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activităţile „destinate”  mai mult băieţilor: jocul cu mijloacele de transport, jocurile 

de construcţii, aceste jocuri având deopotrivă „fani” şi în rândul fetelor, ce-i drept 

mai puţine. 

 

Bibliografie: 
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Educaţia de gen  a copiilor şi familia 

 

               Autorul: Tofan Cristina Elena 

                                                                         Unitatea școlară: Grădinţa 

„Dumbrava Minunată” 

                                                                         Localitatea: Bucureşti 

                                                                         Judeţul: Sector 4 

                                                                         Țara: România 

 

 Într-o lume mereu în schimbare educaţia copilului în cadrul familiei poate fi 

un succes în condiţiile în care părinţii deţin suficiente cunoştinţe referitoare la o 

gamă variată de aspecte din dezvoltarea şi viaţa copilului, cunoştinţe pe care le 

utilizează creativ. 

 Familia este primul cadru social în care copilul îşi însuşeşte primele noţiuni 

de gen, înţelege relaţiile dintre barbat şi femeie, învaţă rolurile sociale, asimilează 

metode de comunicare, îşi formează valori, înţelege egalitatea şi drepturile sexelor. 

 Pot fi identificate mai multe aspecte care influenţează educaţia de gen în 

familie şi anume: 

-Conştientizarea de catre părinţi a rolului de model  pe care îl au; 

-Reprezentările părinţilor referitoare la gen; 

-Cunoştinţele referitoare la dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor în funcţie de 

genul acestora; 

-Stimularea capacităţilor şi intereselor copiilor evitând stereotipiile; 

-Aşteptările şi atitudinile părinţilor de la copii în funcţie de genul acestora; 

-Modul în care părintele trăieşte rolul de gen public şi privat; 

-Implicarea băieţilor şi fetelor în diferite tipuri de activităţi, nespecifice genului; 

-Realizarea rolurilor sociale. 

 Părinţii trebuie încurajaţi să desfăşoare activităţi în familie pentru o 

educaţie de gen corectă precum: 

-Încurajarea fetelor să utilizeze jocuri şi jucării considerate în mod tradiţional ca 

fiind destinate băieţilor (construcţii, asamblări, maşini etc.); 

-Încurajarea unor activităţi ce sunt considerate nespecifice unui sex sau altuia – 

dansul, pictura, la baieţi, kickboxing, karare, judo, basket la fete etc; 

-Captarea atenţiei băieţilor cu cărţi, reviste, realizarea de colaje pentru a încuraja 

exprimarea orală, valorificarea oportunităţii de a citi o poveste şi antrenarea 

băieţilor în repovestirea conţinutului acesteia; 

-Crearea unor scurte povestiri împreună cu băieţii legate de personaje din desene 

animate sau legate de jucării preferate de aceştia; 

-Conceperea unor felicitări cu băieţii pentru bunici, parinti, prieteni, invitaţii la zile 

de naştere; 

-Implicarea fetelor în activităţi alături de mamă şi tată precum: colecţionarea unor 

pietre, întrajutorarea tatălui când repară, montează, jocul cu mingea, ordonarea 

unor timbre, imagini, folosirea unor instrumente muzicale (chitara), întreceri, jocul 
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cu avioane sau bărcuţe, pilotarea unei drone, alegera hainelor pentru ieşit afară, 

aranjarea părului etc; 

 

-Implicarea băieţilor alături de mamă şi tată în activităţi precum: activităţi simple 

casnice-gospodăreşti, alegerea hainelor, îngrijira animalului de companie etc; 

 

-Menţinerea unor atitudini pozitive faţă de sexul opus prin sublinierea aspectelor 

pozitive şi exemple relevante; 

 

-Încurajarea prieteniei şi jocului cu copii de sex opus. 

  

 Modelele de activitate cognitivă şi de interacţiune socială din familie îşi 

găsesc continuitatea în instituţiile de învăţământ ce pot exercita influenţe 

semnificative asupra conştientizării şi interiorizării de gen şi, deci, asupra rolurilor 

de gen. 

  

 Parteneriatulfamilie-gradiniţă are o relevanţă crescută, cu atât mai mult cu 

cât o educaţie unitară nu mai este un deziderat ci o necesitate. 

Interiorizarea de gen este deopotrivă un proces psihologic  dar şi social complex în 

continuă formare şi dezvoltare. Conform principiului egalitatii drepturilor şi 

sanselor în educaţie, este necesar ca strategiile utilizate de părinţi sa promoveze 

valori, practici sau tratamente care să nu introducă discriminări de gen. În 

acestsenspărinţii pot săutilizezeîn aceeaşi măsura modele, practici şi experienţe de 

viaţă atât masculine, cât si feminine. 

  

 Familia, mai cu seama părinţii,  trebuie să conştientizeze dimensiunea de 

gen, să amelioreze  relatiile între genuri, să se informeze cu privire la obstacolele 

unei educaţii de gen corecte, blocaje şi discriminări de gen. Aceşti paşi sunt 

necesari cu atâtmai mult cu cât familia este cea care orientează socio-profesional 

copiii, încurajează cultivarea, dezvoltarea unor abilităţi personale cât şi formarea 

personalităţii acestora. Altfel spus, fară a supradimensiona rolul familiei, aceasta 

este factorul decisiv de influenţă al viitorului copilului.  
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Implicarea copiilor, indiferent de gen, în grădiniţă în diferite tipuri de 

activităţi 
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Educaţia de gen  a copiilor preşcolari 

Autorul: Zissulescu Enache Ioana Cristina 

Unitatea școlară: Grădinţa „Dumbrava Minunată” 

Localitatea: Bucureşti Judeţul: Sector 4 Țara: România 

 Genul a costituit şi constituie încă un aspect important în educaţie, fie că 

vorbim despre educaţia în familie, în gradiniţă sau comunitate. Toate aceste medii, 

formale sau informale, îşi pun amprenta pe dezvoltarea copilului de la cea mai 

fragedă vârstă, de la vârsta la care acesta sesizează diferenţeîntre sexe, mai precis 

diferenţe pe care cei din jur le cultivă. De-a lungul istoriei în planul educaţiei 

raportarea la gen a oscilat, fie prin separarea de gen, fie prin integrare, iar familia, 

în calitate de mediator cultural pricipal, a tins să urmeze  aceleaşi linii impuse de 

educaţia formală.  

 Astăzi, când accesul la educaţie, conţinutul învăţării, formele de organizare 

nu diferă de la băieţi la fete, cele mai comune întrebări ale parinţilor dar şi ale 

cadrelor didactice sunt: Până unde merg pe aceeaşi linie abilităţile şi în ce proporţie 

au aceleasi abilităţi fetele şi baieţii? Există diferenţe semnificative? Este vorba doar 

despre stereotipuri de gen? Ce norme îi cultiv fetei/băiatului pentru a corespunde 

cerinţele actuale? Utilizez aceleaşi metode cu fata/cu baiatul? 

 Psihologia demonstrează că dezvoltarea copilului încă de la naştere depinde 

şi de genul copilului. Întradevăr sunt diferenţe sesizabile în dezvoltarea psihofizică 

băieţilor şi fetelor iar,în acest context, evitarea stereotipiilor de gen devine o 

adevărată provocare. Pentru a susţine şi aplica o educaţie în care egalitatea 

dreprurilor primează este necesară o pregătire temeinică a cadrului didactic dat şi 

implicarea familiei în activităţi specifice de susţinere a egalităţii şi evitare a 

stereotipiilor. În acest sens pot fi respectate următoarele principii: 

Implicarea copiilor, indiferent de gen, în sarcinile grupei şi realizarea rolurilor 

sociale; Orientarea copiilor către interesele acestora, evitând stereotipurile; 

Oferirea modelelor de gen afective şi comportamentale sau identificarea acestora şi 

combaterea stereoripiilor; 

Formarea sentimentelor, atitudinilor şi aşteptărilor pozitive faţă de sexul opus; 

Implicarea fetelor şi băieţilor în comportamente personale şi sociale active şi 

responsbile. 

 În acest demers nu trebuie neglijat rolul familiei, aceasta putând fi implicată 

în activităţi specifice alături de copil, dar şi şi în activităţi dedicate educării 

adulţilor în acest sens, precum: 

Activitate informativă : „Ce este educaţia de gen: definiţii şi concepte, incursiune 

în istorie”, „Băiatul şi fata – dezvoltare psihofizică”, „Erori în educaţia de gen”, 

„Educaţia de gen şi educaţia sexuală – definiţii, obiective şi blocaje”, 

„Stereotipurile de gen –definiţii şi exemple”; 

Teme de dezbatere urmate de parte teoretică şi aplicativă: „Stiluri educative privind 

fata/baiatul în cadrul familiei”, „ Băiatul şi fata – diferenţe, asemănări”, „Educaţia 

de gen în afara familiei”, „Educaţia sexuală şi educaţia de gen în familie şi şcoală”, 

„Combaterea stereotipurilor de gen”, „Egalitatea şanselor şi drepturilor în educaţia 

de gen”, ” Dezvoltarea feminităţii şi masculinităţii la fiică/fiu”; 
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Ateliere, activităţi practice: „Schimbă rolul cu partenerul” – observarea 

stereotipurilor din cadrul familiei; „Agenda viitorului” – mama scrie asteptările, 

dorinţele referitoare la fiu/fiică, tatăl procedează la fel, sunt confruntate listele şi 

dezbătute punctele expuse – observarea aşteptărilor faţă de fiu/fiică şi atitudinea 

partenerului, „ Cum cred ca sunt/ cum cred că tu crezi că sunt?” – definirea prorprei 

persoane ca model comportamental pentru copii etc. 

 Educarea familiei devine, iată, un obiectiv principal în educaţia de gen. 

Familia este cea care formează copilului primele percepţii despre sine, este cea care 

oferă primul model de femeie/barbat, este prima care oferă copilului informaţii 

referitoare la viaţa de adult de mai târziu. Adulţii din familie oferă cea mai 

semnificativă scară de valori pe care copilul o are, mai târziu adăugându-se adulţii 

din instituţiile de învăţământ, educatoare, învăţătoare, anumiţi profesori, prieteni. 

 Toţi aceştia formează, pe parcursul timpului, imaginea de sine a copilului. 

De aceea trebuie să educăm pe cei ce vor educa. 

 În ceea ce priveşte aplicaţiile ce susţin o educaţie de gen echitabilă din 

punct de vedere atât al drepturilor cât şi obligaţiilor copiilor, în cadrul programului 

zilnic cadru didactic are datoria de a susţine activităţile implicând copiii, fete şi 

băieţi, în mod egal în toate tipurile, oferind sarcini egale, de a forma echipe mixte, 

de a încuraja abilităţile, talentul copiilor indiferent dacă acesta este considerat mai 

de gradbă a defini sexul opus, de a nu face diferenţe atunci când sunt încălcate 

anumite regului, de a nu considera ca fiind fată/băiat va prefera o anumită culoare, 

jucărie, de a asculta  în mod egal fetele şi băieţii când vorbesc, de a evita 

etichetările şi stereotipurile de orice fel etc. 

 Linia dintre o educaţie de gen corectă şi una incorectă este atat de fină încât 

poate fi încalcată prin simple gesturi precum: fetele primesc beţişoare, pahare, 

diferite obiecte roz iar băieţii albastru chiar dacă aceasta nu este dorinţa exprimată 

a copiilor, fetele nu sunt încurajate în a desfăşura anumite activităţi fizice, în 

schimb băieţii sunt mustraţi dacă nu ating aşteptările, băiţii au un timp mai lung de 

aşteptare pentru a primi anumite obiecte, fetele sunt ascultate timp mai îndelungat 

când vorbesc, băieţilor li se trec anumite încălcări de reguli cu vederea fiind 

consideraţi mai năzdrăvani, fetele mai energice sunt considerate mai năzdrăvane 

decât un băiat care se manifestă la fel etc. 

 Pentru o educaţie de gen corectă, lipsită de stereotipuri, este necesară o 

participare activă a părinţilor prin parteneriate educaţionale eficiente, informarea 

acestora cu privire la necesitatea unei educaţii ce are la bază principii precum 

egalitatea drepturilor şi şanselor, colaborarea pentru a crea un mediu optim de 

dezvoltare a copiilor indiferent de gen în cadrul familiei şi instituţiilor de 

învăţământ, perfecţionarea cadrelor didactice pentru a oferi copilului posibilitatea 

unei dezvoltări plenare în conformitate cu dorinţele şi aptitudinile acestuia. 
 

Bibliografie: 

Mutu. T, „Familia şi preadolescentul: strategii ale educaţiei de gen”, PrimexCom. SRL, 

2010, Chişinău; 

Ştefănescu,Olga, „Dilema de gen a educaţiei”, Polirom, 2003, Bucureşti. 
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Implicarea în toate tipurile de activităţi a copiilor, indiferent de gen 
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Autorul: DULGHERU ALINA SIMONA 

Unitatea școlară: GRĂDINIȚA CU P.P. NR.5         

Localitatea: BÂRLAD 

Judeţul: VASLUI 

Țara: ROMÂNIA 

 

Subtitlul lucrarii / activitatii propuse: ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (construcții: 

FERMA DE VIS, joc de masă: FAPTE BUNE-FAPTE RELE) 

  Continut stiintific: Dacă în trecut oferta şcolară era diferenţiată 

pentru şcolile de băieţi şi pentru cele de fete,  mai ales în învăţământul secundar, 

astăzi, noi, dascălii, încercăm, încă de la grădiniță să oferim o pregătire comună. 

Preșcolarii, băieți și fete, iau contact cu noțiuni de matematică, litratură română, 

arte plastice, cunoașterea mediului, educație fizică, educație morală, chiar dacă în 

secolul XIX pregătirea băieţilor cuprindea tehnologia, politica, matematica, 

„aplicaţii la socoteala neguţătorească”, iar pregătirea fetelor punea accent pe 

studierea următoarelor discipline: limbi străine, retorică, literatură, economie 

casnică, cusătură, croitorie, pictură, muzică şi dans.  

 Aşadar, oferta curriculară pregătea fetele, respectiv băieţii în special pentru 

roluri tradiţionale. De altfel, centrele de interes, activitățile pe domenii 

experiențiale, rutinele și tranzițiile, precum și activitățile opționale, nu țin astăzi 

cont de gen. Propun, în continuare, 2 exemple de activități pe centre de interes/arii 

de stimulare, în care copiii, fete și băieți se joacă împreună. 

  

 Metode si procedee didactice de realizare a activitatii de gen propuse: 

explicația, conversația, demonstrația, exercițiul, jocul, problematizarea 

  

 Valente educative: Acest mod de lucru și de învățare le oferă posibilitatea 

de a deprinde orice procedeu de lucru, pentru orice domeniu de activitate, 

încurajându-i să practice jocul, acțiunea și, mai târziu, meseria îndrăgită, indiferent 

de complexitatea sarcinilor de lucru. 

  

 Curiozitati / Stiati ca...: Egalitatea de acces la educaţie, indiferent de 

deosebiri, a constituit unul dintre obiectivele programelor Revoluţiei de la 1848?. 

 Aplicatii la clasa/grupa: Sector construcții/joc de masă (La aria de stimulare 

Construcții, băieții sunt ajutați de fete să realizeze o fermă de vis; la aria de 

stimulare Joc de masă, preșcolarii colaborează pentru a face perechi Fapte bune-

fapte rele) 

 Si tu poti...copil/elev/profesor/parinte: Părinții pot antrena, de exemplu, în 

bucătărie, atât fete, cât și băieți, în realizarea unor sarcini simple (curățatul 

legumelor, aranjarea mesei etc.) 
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Anexa 

Construcții 
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Autori: PURCEL CECILIA / CERCEL GABRIELA 

Unitatea școlară: GRĂDINIȚA CU P.P. NR.5         

Localitatea: BÂRLAD 

Judeţul: VASLUI 

Țara: ROMÂNIA 

ACTIVITĂȚI RECREATIVE – DANS POPULAR 

  

 Continut stiintific: Astăzi, organizarea spațiului din interiorul unităților 

școlare are în vedere atât genul feminin, cât și pe cel masculin. Nu mai există spații 

destinate special fetelor, respectiv băieților. Însă, înaintea debutului reformelor din 

învățământ din anii 90, existau ateliere de gospodărie pentru instruirea fetelor și 

ateliere mecanice doar pentru sexul masculin.  

 

 Un lucru pozitiv în unitatea noastră îl reprezintă mediul prietenos, plin de 

culoare şi atractiv. Pereţii interiori sunt decoraţi cu elemente simbolice care 

evidențiază identitatea şcolii/istoria sa proprie, existând panouri cu realizările 

grădiniței, cu dascălii și preșcolarii săi.  

 De asemenea, la pavoazarea unității participă, prin lucrări, toate grupele de 

copii, stimulând încrederea în forțele proprii și bucurând permanent părinții. 

Metode si procedee didactice de realizare a activitatii de gen propuse: explicația, 

demonstrația, exercițiul, jocul. 

 

 Valente educative: Dansul și, în special mișcarea, asigură dezvoltarea 

armonioasă a copiilor, indiferent de gen. În perechi sau singuri, alcătuiți într-o 

formație cu scop precis, preșcolarii oferă bucurie și plăcere publicului susținător 

(părinți, bunici, comisii de jurizare). 

 

 Aplicatii la clasa/grupa: În cadrul activităților opționale, în vederea 

dezvoltării simțului estetic și cu scopul de a asigura dezvoltarea armonioasă a 

organismului, învățăm pași de dans, ne distrăm împreună (fete/băieți) și avem 

rezultate frumoase la concursurile organizate atât în unitate, cât și în afara acesteia, 

înțelegând că, lucrurile realizate de o echipă pot bucura și impresiona. 

 

 Si tu poti...copil/elev/profesor/parinte: În familie, copiii pot fi antrenați în 

diverse acțiuni, după posibilitățile lor, fără a ține cont de faptul că sunt băieți sau 

fete. Toți pot participa la curățenia din gospodărie, la pregătirea unor bucate, la 

împodobirea bradului de Crăciun.  
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EDUCAȚIA DE GEN ÎN RELAȚIA ȘCOALĂ- PĂRINTE 

Prof. Mihai Ilona 

Școala Gimnazială Poboru, jud. Olt 

Noile orientări educative, adaptate nevoilor pieței, sunt un “mister” pentru 

mulți părinți iar consilierea și orientarea profesională poate oferi răspunsurile 

necesare copiilor și părinților deopotrivă. În sensul acesta comunicarea joacă un rol 

esențial ce poate hotărî parcursul viitor. Implicarea părinților în dezvoltarea 

copiilor pe termen lung trebuie făcută cu multă responsabilitate și în deplină 

conștiință de cauză a situației. 

Modul în care se realizează această relație poate fi un test atât pentru părinte 

cât și pe pentru copil. Este nevoie permanent de acțiune, de interacțiune, de 

adaptare, de schimbare și de disponibilitate către dialog între cele două părți. 

Succesul relației presupune un parteneriat real, o comunicare eficientă, și un mod 

adecvat de lucru în echipă. Efortul pe care îl depun părinții în acest sens este mai 

important decât prezența altor factori cum ar fi cei materiali. Lipsa dialogului 

părinte-copil este resimțită de către majoritatea cadrelor didactice; cu greu se pot 

stabili relații bazate pe încredere și respect în activitatea școlară dacă acest gen de 

relație nu este cultivat în mediul familial așa cum se întâmplă în majoritatea 

cazurilor. 

Există câteva modele ale relațiilor părinte-copil în care se reflectă gradul de 

angajare, sprijinul, timpul sau receptivitatea părinților în activitățile copiilor: 

– permisiv, caracterizat de un control scăzut al activității copiilor și prin 

urmare de lipsa unor norme sau reguli de conduită; 

– autoritar, ce impune reguli și norme rigide dar care nu oferă nici un fel de 

susținere; 

– autorizat, în care se combină controlul cu acordarea de sprijin și care 

încurajează libertatea și autonomia de acțiune și gândire prin dialog deschis. 

Învățarea de roluri care să asigure o bună dezvoltare a copilului este un 

motiv în plus de stabilire a  unei relații de reciprocitate între părinți și cadre 

didactice. Nimeni nu deține adevărul absolut la problemele celor tineri dar calea 

spre rezolvarea lor se află în strânsă colaborare a celor două părți.Tocmai pentru a 

veni în sprijinul copiilor și părinților, în școli este recomandat să se desfășoare 

activități la care să participe atât copiii cât și părinții acestora. 

Educaţia trebuie privită drept instrument important de asigurare a egalităţii 

de şanse a femeilor şi bărbaţilor. Egalitatea de gen se referă la valorizarea în mod 

egal a aspiraţiilor, nevoilor şi comportamentelor bărbaţilor şi femeilor. 

Problema depăşirii inegalităţii de gen în educaţie devine deosebit de 

actuală. Educaţia care promovează egalitatea de gen este educaţia adecvată la 
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nevoile de învăţare diferite ale fetelor şi băieţilor, cu scopul de a le asigura acestora 

şanse egale de dezvoltare 

 Realizarea egalităţii de gen în educaţie reprezintă unul din factorii necesari 

pentru asigurarea dezvoltării durabile a societăţii 

Principalele elemente vizate de dimensiunea de gen în educaţie: 

-  accesul la educaţie (în funcţie de apartenenţa la un sex sau altul), 

- conţinutul învăţării (stereotipurile de gen, promovare de modele de gen etc. în 

manuale, materiale didactice) 

-forme şi modalităţi de organizare a învăţământului (cu elemente specifice pe 

genuri: gradul de implicare a fetelor/băieţilor, în grupuri separate sau mixte etc.), 

- modalităţi de evaluare a cunoştinţelor (stereotipuri de gen, cu elemente specifice: 

atitudini, aprecierea elevilor pe criteriu de sex etc.), 

-caracteristici ale corpului profesoral care se ocupă de educaţia fetelor şi/sau a 

băieţilor (ponderea femeilor/bărbaţilor, nivelul de stereotipizare personală şi 

profesională, etichetarea elevilor pe criteriu de sex etc.), 

- climatul de gen (fizic, informaţional, relaţional) al instituţiilor educaţionale etc 

Se fac serioase confuzii în ce priveşte distincţia între: sex – gen, înnăscut – 

dobândit, diferenţiere – discriminare, diferenţe – egalitate între genuri (trebuie 

cunoscute diferenţele pentru a realiza egalitatea între cele două genuri). 

Lipsa de atenţie cu privire la dimensiunea de gen în educaţia românescă 

duce inevitabil la greşeli pe care profesorii le fac la clasă: majoritatea profesorilor 

abordează rar teme de gen, nu se exploatează situaţiile cu potenţial educaţional din 

perspectiva dimensiunii de gen în educaţie, etichetări – atributele de gen asociate 

fetelor sau băieţilor, raportarea unui gen la performanţele “ideale” ale celuilalt gen, 

sarcini pentru elevi care separă rolul în raport de gen, favorizarea fetelor în 

detrimentul băieţilor (pentru că sunt mai sensibile, mai cuminţi, mai silitoare), 

manualele şcolare transmit reprezentări de gen inegale (preponderent masculine). 

Normele şi valorile sociale care prescriu comportamente stereotipe de gen limitează 

dezvoltarea abilităţilor cognitive şi motorii, emoţionale şi comportamentale ale 

copiilor. Educaţia pe probleme de gen, îndeosebi atunci când se adresează atât 

băieţilor cât şi fetelor, poate fi un instrument important pentru promovarea 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în societatea modernă. Obiectivul său este 

de a schimba rolurile asociate fetelor şi băieţilor, femeilor şi bărbaţilor în viaţa 

publică şi privată. Reducând stereotipurile asociate cu aceste roluri, această 

educaţie sprijină procesul de instalare a unei egalităţi civice la copii, în cadrul 

căreia femeile şi bărbaţii trăiesc într-o relaţie de cooperare şi respect reciproc. De 

aceea este foarte important ca părinţii şi cadrele didactice să diminueze aceste 
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diferenţe prin dezvoltarea tuturor abilităţilor cognitive şi emoţionale atât la băieţi 

cât şi la fete. 

DESPRE EGALITATEA DE GEN 

Prof. înv. Primar Cîrstea Lili Mădălina 

Școala Gimnazială ”Nicolae Coculescu” Scornicești, jud. Olt 

 

Cei “șapte ani de acasă” nu mai sunt îndeajuns în condițiile schimbărilor și 

transformărilor majore din societatea contemporană în care se pune tot mai des 

întrebarea: ce se întâmplă cu noile generații. Este necesară cunoașterea nevoilor 

tinerilor, a nevoilor pieței, pentru a oferi măsuri educative eficiente, ce ar asigura în 

felul acesta o șansă reală de integrare socio-profesională. Performanța și eficiența 

procesului educativ depinde de gradul și calitatea implicării tuturor factorilor în 

acest proces. 

Ritmul trepidant de viață impus de schimbările socio-economice din ultima 

perioadă, prezintă și aspecte negative, printre ele aflându-se și “absența” părinților 

în educația copiilor. 

În ultima perioadă majoritatea părinților nu mai au timp să-și ajute copii la 

rezolvarea sarcinilor școlare și acest lucru este doar în defavoarea copilului. 

Cadrele didactice semnalează în mod repetat această situație, precum și necesitatea 

elaborării de strategii și proiecte care să implice mai mult familia ca partener 

educativ. Familia trebuie să înțeleagă importanța rolului său în educația și viitorul 

copiilor, necesitatea unei implicări active în relația cu programele și activitățile 

școlare.Multe familii consideră școala singura responsabilă de educația și viitorul 

copiilor. Dacă ceva nu merge în dezvoltarea și educația copilului profesorii sunt 

singurii responsabili pentru acest impas neplăcut. 

Este recomandată menținerea vie și întărirea relației părinți-școală. Așa cum 

există școală pentru cei mici este la fel de normal să existe o școală și pentru părinți 

care să clarifice multe din aspectele legate de dezvoltarea copilului. 

Abordarea integratoare de gen a educaţiei prevede introducerea dimensiunii 

de gen în sistemul de învăţământ. Abordarea de gen ţine cont de diferenţele de gen 

la efectuarea analizei sistemului de învăţământ şi elaborarea politicilor respective. 

Prin dimensiunea de gen se presupune analiza impactului influenţelor sistemului de 

învăţământ asupra dezvoltării băieţilor şi fetelor, conştientizării de către aceştia a 

propriei identităţi de gen, alegerii idealurilor şi scopurilor vitale, statutul în 

colectivul şcolar având drept reper sexul biologic. 

Sistemul de învaţământ, prin conţinuturi şi prin modalităţi didactice de 

transmitere a acestora, prescrie modele de gen în ceea ce priveşte integrarea socială 

şi dezvoltarea profesională a indivizilor. Începând cu anii 70 ai secolului trecut, 
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problema egalităţii genurilor s-a situat printre priorităţile agendelor politice 

internaţionale şi naţionale. Proclamarea anului 2007 drept Anul European al 

egalităţii pentru toţi confirmă interesul susţinut pentru asigurarea principiului 

egalităţii de şanse, inclusiv pentru genurile umane, în toate domeniile. 

Condiţii de realizare a dimensiunii de gen în educaţie: 

 conştientizarea dimensiunii de gen de către actorii implicaţi, parteneriatul 

de gen, informare şi formare privind consecinţele practicilor de 

discriminare de gen 

 implicarea tinerilor şi a profesorilor în acţiuni de promovare şi susţinere a 

egalităţii de gen 

 orientarea socioprofesională a elevilor 

 conţinuturile programelor şcolare 

 asocierea între gen şi caracteristici fizice şi de personalitate. 

Este bine ştiut că în România, deşi există reglementări legale, problematica 

de gen nu ocupă o poziţie prioritară în formarea profesorilor. De aici apar anumite 

disfuncţionalităţi în procesul de învăţământ. 

Prejudecăţile care se manifestă în educaţia românească se referă îndeosebi la 

stereotipurile de gen: 

 separarea fetelor şi a băieţilor ca un principiu organizator 

 profesii pentru băieţi - profesii pentru fete (pompier – profesor) 

 fetiţe “drăguţe” – băieţi “curajoşi” 

 sport pentru fete - sport pentru băieţi (volei – rugby) 

 organizarea spaţiilor de joacă la grădiniţă (colţul păpuşilor pentru fetiţe – 

colţul     maşinuţelor pentru băieţi) 

 se preferă interacţiunea educatorului cu mama, nu cu tata 

 cartea cu prinţese pentru fete - cartea cu cavaleri / maşini pentru băieţi 

 evaluarea – fetele sunt mai silitoare / cuminţi decât băieţii 

Dezavantajele rolurilor de gen sunt, însă, copleșitoare. Studiile au arătat că 

femeile care au adoptat un rol tradițional feminin, fiind casnice, număra mai multe 

cazuri de depresii decât cele care și-au dezvoltat o carieră. De asemeni, s-a arătat o 

corelație între presiunea societății în ceea ce privește rolurile de gen masculine și 

mortalitatea crescută din rândurile acestea. În România asistăm, astăzi, la un 

spectacol macabru dat de rolurile de gen tradiționale, acestea amestecându-se 

incorect cu rolurile moderne: vedem femei obligate de către partenerii lor să 

lucreze, în timp ce îndeplinesc și toate celelalte roluri tradiționale, precum cele 

casnice; vedem nenumărate exemple de violență domestică în familii; asistăm la o 

înmulțire a cazurilor de viol și persoane abuzate – toate aceste exemple găsindu-și 

rădăcina într-o lipsă de înțelegere a realității și o ignorare a faptelor concrete.  
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Bariere de gen în dezvoltarea cognitivă echilibrată a fetelor și băieților 

Educ. Pojar Andreea-Denisa 

Grădinița cu program prelungit, nr.1 

Localitatea: Zalău 

Județul: Sălaj 

 Abordarea educației de gen s-a impus ca urmare a constatărilo rcadrelor 

didactice și ale părinților, referitoare la diferențele frapante între comportamentul, 

stilul de învățare, interesele, preocupările fetelor și cele ale băieților. ”Educația de 

gen” este un tip de educație diferențiată, în funcție de nevoile specific de gen și 

care facilitează accesul la oportunități educaționale egale atât pentru fete cât și 

pentru băieți. 

 Studiile în domeniu au arătat că o bună parte din activitățile de tip școlar 

sau preșcolar sunt segregate pe sexe.  

Cadrele didactice joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea capacității de 

înțelegere a rolurilor de gen la vârsta copilăriei. 

 Percepţia pe care copiii o au despre ei înşişi este considerată a fi un element 

crucial pentru performanţa lor şcolară. Toți cei care se implică în educația copiilor, 

de la părinți până la cadrele didactice, trebuie să cunoască problematica diferențelor 

de gen și necesitatea valorificării sau compensării acestor diferențe. 

Pentru activitatea de gen propusă se apelează la urmatoarele metode: 

•Ancheta prin chestionar 

•Interviul structurat 

Ambele metode sunt menite să descopere anumite lucruri pe care părinții/copiii le-

ar dori să fie abordate de către cadrul didactic în educația de gen. 

Știați că…: 

O cercetare care explorează dimensiunea de gen în educaţia preşcolară, realizată în 

2000, o reprezintă Stereotipurile etnice şi de gen la preşcolari. Metodologia folosită 

de autori este de factură psiho-sociologică şi este utilizată în scopul evidenţierii 

manifestării stereotipurilor etnice şi de gen la nivelul de relaţii intra-grup şi inter-

grupuri, la vârsta preşcolară. 

Aplicații la grupă: 

 “Băieţii din grupă sunt foarte buni la activităţile matematice, dar nu le plac 

poveştile (să asculte şi să repovestească), desenul şi exerciţiile de antrenament 

grafic” 

Iată câteva activități de gen asupra probleme descrise mai sus: 

•Găsirea unui moment prielnic, în decursul zilei, pentru captarea atenţiei băieţilor 

cu cărţi noi şi stimularea dorinţei acestora pentru cunoaşterea conţinutului cărţii; 

•Valorificarea oportunităţii acestui moment prin citirea unei poveşti(de întindere 

mică) şi antrenarea băieţilor în repovestirea conţinutului acesteia; 

•Crearea unor scurte povestiri legate de personaje din desene animate îndrăgite de 

băieţi sau legate de jucării preferate de aceştia. 

Bibliografie: 
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1.U.N.I.C.E.F.–„Perspective asupra dimensiunii de gen în educaţie” 

2. Chiru, C., Ciupercă C. – „Stereotipurile etnice şi de gen la preşcolari” 

MODALITĂȚI PRACTICE DE REALIZARE A  

EDUCAȚIEI DE GEN ÎN ȘCOALĂ 

PROFESOR:  DANIELA SOCEA 

SCOALA GIMNAZILA 

COMUNA POIENARI 

JUDETUL NEAMŢ 

 Testul TACOMOT (testul dimensiunii afective, cognitive şi motrice) 

permite identificarea rapidă şi corectă a cauzelor eşecului sau succesului. În caz de 

eşec, înseamnă că alegerea căi de predare-învăţare nu a fost cea mai potrivită şi se 

impune găsirea soluţiilor pentru remedierea cauzelor. 

 Procesul de predare-învăţare realizat printr-o succesiune de operaţii 

prezentate anterior se poate îmbunătăţi atunci când intervine şi cea de-a cincia 

operaţie, cea de reglare a celor anterioare. 

 Reglarea are la bază analiza cantitativă şi calitativă a fiecărei operaţii 

anterioare, găsirea greşelilor şi îndepărtarea acestora. 

Profesorii/antrenorii neexperimentaţi greşesc în: 

 consideraţia că ei au totdeauna dreptate, sunt fără cusur şi sportivii sunt 

totdeauna de vină; 

 folosirea unei explicaţii prea lungi ce produce plictiseală şi pierdere de 

timp; 

 intervenţia prea deasă şi prea bombastică, fără explicaţii simple şi concrete; 

 organizarea nepotrivită a atelierelor şi nesupravegherea permanentă a 

acestora.  

Reglarea procesului de predare-învăţare presupune realizarea unor fişe de reglare 

atât a activităţii profesorului/antrenorului, cât şi a activităţii sportivului. Operaţia de 

reglare se instituie imediat când apare un eşec, şi se realizează prin corectarea 

individuală sau imediat ce profesorul/antrenorul simte că sportivii nu mai resimt 

plăcere în procesul de pregătire.    

 Eşecul poate fi uşor remediat când cauzele acestuia sunt determinate de:  

 organizarea necorespunzătoare a colectivului sau a materialului didactic; 

 conducerea sau prezentarea exerciţiilor neclară; 

 evaluarea incorectă a eficienţei exerciţiilor; 

 alegerea în neconcordanţă a exerciţiilor cu obiectivul urmărit. 

 Reglarea celor patru operaţii specifice procesului de predare-învăţare 

(planificarea, organizarea, conducerea, evaluarea) ajută profesorul/antrenorul să-şi 

îmbunătăţească măiestria pedagogică. Un proces de predare-învăţare este 

considerat pozitiv atunci când:  

 sportivul lucrează 80 % din timpul alocat lecţiei; 

 profesorul/antrenorul alocă 20 % din timpul lecţiei intervenţiilor 

individuale şi descoperă foarte repede cauza eşecului şi cum poate fi evitat; 
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 fiecare sportiv este ajutat să lucreze în ritm propriu; 

 profesorul/antrenorul realizează cel puţin 2-3 minute supravegherea asupra 

colectivului fără intervenţie; 

 observaţiile sunt bine recepţionate; 

 eşecurile sunt corectate imediat după execuţie; 

 sportivii nu ignoră intervenţia profesorului/antrenorului; 

 profesorul /antrenorul stabileşte imediat şi cu multă uşurinţă nivelul de 

însuşire al sportivilor; 

 profesorul /antrenorul descoperă imediat cauza eşecului; 

 succesiunea de învăţare este una bine gândită şi analizată, nu una copiată la 

întâmplare de la un profesor /antrenor “binevoitor”; 

 profesorul /antrenorul ştie exact, în caz de eşec, cu ce să intervină pentru a-

l înlătura. 

Procesul de predare se realizează la toate vârstele în scopul învăţării, formării 

comportamentului uman şi perfecţionării personalităţii. În antrenamentul sportiv, 

unde se urmăreşte realizarea unui randament maxim posibil pentru un sportiv, în 

funcţie de particularităţile de evoluţie a acestuia, predarea îmbracă caracteristicii 

speciale determinate de caracterul sportului de performanţă. 

 Plecând de la ideea că performanţa sportivă este munca de ieri, rezultatul de 

azi şi sacrificiul de mâine, dar şi bucuria de a fi mai bun într-un anumit moment al 

vieţii, nu trebuie uitat faptul că antrenamentul este un proces instructiv-educativ 

subordonat obţinerii rezultatelor pentru care sportivul se antrenează şi este supus 

unei violenţe fizice şi psihice, care de multe ori apare atât în procesul de dezvoltare 

a performanţei (pregătire) cât şi în cel competiţional. Ideea obţinerii performanţei 

sportive nu trebuie privită ca un ideal de viţă, ca promovarea vanităţii umane, mai 

presus de orice, şi nici ca un apendice, un condiment  al C.V. cuiva, sau ca un 

„rezultat de succes” şi care îţi dă drepturi depline, ci ca o modalitate de afirmare, ca 

o posibilitate de  existenţă, influenţată de o serie de factori, ca „o stare de bine”. 

 Nu „trebuie” sa ai succese în orice ai face, e inevitabil să „trebuiască” şi să 

obţii succese sau cu ajutorul cuiva. In fond lumea e tot atât de mare cât era de la 

apariţie, dar oameni sunt mai mulţi şi tot mai mulţi şi cantitatea de succes pe cap de 

locuitor ca atare devine mică. Toată viaţa lui sportivul se pregăteşte pentru succes, 

dar şi pentru a învinge un adversar, care la rândul lui se pregăteşte pentru aceiaşi 

idee. Este important ca adversarul să afle „că exişti ca valoare sportivă”, să 

recunoască valoare, dar mai important este ca de fiecare dată să rămână şi ceva 

necunoscut. Instruirea constă în transmiterea cunoştinţelor de către profesor, dar şi 

în efortul depus de sportiv pentru înţelegerea, reţinerea aspectelor şi concretizarea 

acestora în execuţia mişcărilor. Astfel instruirea dă un anumit sens fenomenelor şi 

produce transformarea comportamentului în toate sensurile (fizic, intelectual, 

afectiv, emoţional, estetic şi social). 

 Practica sportivă a scos în evidenţă că procesul de instruire se realizează în 

funcţie de particularităţile individuale, dar şi în funcţie de nivelul de pregătire 

dobândit şi caracteristicile disciplinelor sportive într-o succesiune de 

acţiuni/activităţi ce are la bază legile evoluţii umane.  Acest proces promovează 



68 

 

folosirea modelelor de instruire. Metodele alese în realizarea instruiri pot fi verbale 

şi practice, clasice şi moderne, pentru învăţarea, consolidarea, perfecţionarea, 

evaluarea deprinderilor, a priceperilor motrice  sau pentru dezvoltarea aptitudinilor 

psihomotrice, pentru predare, învăţare sau proiectare.  Ele sunt multiple, au efecte 

diferite şi sunt alese de obicei de către profesor, rar şi prin consultarea sportivilor, 

şi observarea efectelor produse de folosirea lor.  

 Stilul pedagogic abordat de către fiecare antrenor, se bazează pe folosirea 

„aşa zisei „metodologii standard”, ceea ce permite realizarea individualizării 

pregătirii, aspect specific antrenamentului sportiv. Metodologia standard presupune 

promovarea în activitatea de predare a unei „succesiuni de acţiuni / activităţi ” 

astfel selecţionate încât să contribuie la realizarea temelor şi obiectivelor 

perioadei/etapei de pregătire sau lecţiei de antrenament, succesiune ce nu poate fi 

schimbată indiferent de etapă, tip de lecţie, nivel de pregătire, sex, vârstă etc. 

 Folosirea metodologiei standard necesită, din partea celui care efectuează 

procesul de instruire, o prezentare detaliată a demersului de pregătire, dar şi o 

structurare şi raţionalizare a instrumentelor şi momentelor de pregătire. 

 Eficienţa şi valoarea pedagogică a profesorului/antrenorului depinde de 

nivelul pregătirii proprii în ceea ce priveşte cunoştinţele şi tehnicile execuţie, de 

specialitate, de cunoştinţele pedagogice, psihologice, metodice generale şi 

specifice, de capacităţile de selecţionare şi cântărire a acţiunilor şi de motivaţiile şi 

predispoziţiile pentru acest tip de activitate, fapt ce rezultă din modalitatea de 

structurare şi elaborare a metodologiei standard. 

 Eficienţa procesului de predare-învăţare depinde de modul cum 

profesorul/antrenorul ştie să îşi planifice, pregătească, să structureze şi să expună 

conţinutul învăţării, dezvoltării.   
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Oameni diferiţi, şanse egale 

Model de bună practică 

       Profesor Ioniţă Olimpia 

    Colegiul Economic”Viilor”, sector 5, București 

 

MODUL: Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

OBIECTIV CADRU: Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea 

dezvoltării personale şi profesionale 

  

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:  Să aprecieze unicitatea fiecărei persoane; Să 

conştientizeze că oamenii au şanse egale de acces la ceea ce-şi doresc 

METODE ŞI TEHNICI: conversaţia euristică, dezbaterea, problematizarea, lucrul 

în echipă, sinteza; 

RESURSE MATERIALE: chestionar de tip Adevărat/Fals, DEX, fişe/bileţele, 

minge; 

RESURSE DE TIMP: 50 minute 

SCENARIU:  

Moment organizatoric: consemnarea absenţelor în catalog, verificarea ţinutei, 

aranjarea sălii de clasă, crearea atmosferei potrivite unei bune desfăşurări a lecţiei. 

 

Enunţarea obiectivelor lecţiei. 

Ora începe prin definirea unor termeni, precum: discriminare, şansă, etichetă, 

stereotip, stimă de sine, egalitate, libertate. Elevii se pot ajuta de Dicţionarul 

explicativ al limbii române pentru definirea cuvintelor pe care nu le cunosc. 

  Se completează chestionarul cu răspunsuri de tip Adevărat/Fals, apoi se discută 

răspunsurile elevilor. Dacă, în urma dezbaterii în plen şi a problematizării, elevii şi-

au schimbat opţiunea asupra vreunui răspuns, pot face modificările pe chestionar. 

 

Lucru pe grupe: Cele 3 grupe de elevi răspund sarcinilor de lucru transmise prin 

bilet;  

 

Sinteza: După schimbul de idei al fiecărei grupe, profesorul ajută elevii, prin 

conversaţie euristică, să sintetizeze ideile principale expuse;  

 

Feedbackul se realizează prin metoda RAI(Răspunde-Aruncă-Interoghează): Un 

elev din Grupa 1 aruncă o minge Grupei 2 în timp ce rosteşte un termen utilizat în 

timpul lecţiei(ex. discriminare, etichetă, stereotip, şansă, egalitate stimă de sine 

etc.), iar grupa care posedă mingea trebuie să-l definească în câteva cuvinte, apoi 

aruncă mingea Grupei 3; grupa care nu reuşeşte să ofere răspuns este scoasă din 

joc; la final rămâne o singură grupă care este declarată câştigătoare.  

 

Temă de casă(facultativă): Profesorul le recomandă elevilor vizionarea filmului 

„Clasa divizată”- http://www.youtube.com/watch?v=R97Xlpy0Fsc 

http://www.youtube.com/watch?v=R97Xlpy0Fsc
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Chestionar de tip Adevărat/Fals 

Notaţi fiecare enunţ cu A(adevărat) sau F(fals): 

 

1. Băieţii sunt mai inteligenţi decât fetele;  

 

2. Toamna, brazii îşi scutură frunzele îngălbenite;  

 

3. Este important ca cei din jur să ne iubească;  

 

4. Când ţi se pun „etichete”, te simţi jignit; 

 

5. Femeile cu părul blond sunt mai puţin inteligente;  

 

6. Toţi oamenii au şanse egale la ceea ce îşi doresc.  

 

 

 

NOTĂ! Dacă, în urma dezbaterii în plen, elevii şi-au schimbat opţiunea asupra 

vreunui răspuns, pot face modificări.  
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Anexă 

Sarcini de lucru: 

 

Grupa 1:  Arătaţi care sunt consecinţele pe care discriminarea le are asupra  unei 

persoane; (ex. de răspunsuri: scăderea stimei de sine/self-esteem-ului etc.); 

 

Grupa 2: Notaţi modalităţile de prevenire şi combatere a discriminării(de orice 

fel)pe care le cunoaşteţi; (ex. de răspunsuri: conştientizarea stereotipurilor, 

interzicerea discriminării prin lege etc.); 

 

Grupa 3: Numiţi şi exemplificaţi oportunităţile(equal opportunities) pe care 

trebuie să le aibă oamenii pentru a se putea considera că au şanse egale de acces în 

viaţă; (ex. de răspunsuri:  incluziunea în clasă/şcoală/familie/comunitate, accesul la 

programe de tip a doua şansă etc). 

 

Bibliografie: 

1. Ghidul de bune practici pentru aplicarea principiului „Egalitate de şanse” 

în activitatea didactică, autori: Mircea Toma, Teodora Zăbavă, aprilie 

2013. 
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Jocul didactic de dezvoltare raţional-emotivă 

Modalitate practică de realizare a educației de gen în grădiniță 

                                               Educatoare  RADU ICA  

                                                       Grădinița cu P.P. nr. 56, Brăila, jud. Brăila 

 

 Cercetările psihopedagogice efectuate în ultimile decenii în problema 

jocului au pus în evidenţă numeroasele elemente psihologice care conturează 

această formă de activitate specific umană. Este vorba de acele elemente 

psihologice care definesc jocul în general şi care sunt suficient de operante chiar la 

copiii de vârstă prescolară. Prin prezenţa şi acţiunea elementelor psihologice ale 

jocului, copiii ies “din anonimat’” şi ni  se înfaţisează ca fiinţe cu personalitatea în 

formare, care gândesc, actionează motivat după posibilitaţi şi aspiră la 

perfecţionare.  

 Realitatea însă, ne demonstrează că omogenitatea comportamentală a 

preşcolarilor ce fac parte din aceeaşi grupă, a scăzut considerabil, ceea ce nu este 

deloc un aspect negativ dacă privim problematica din punctul de vedere al 

diversităţii. Copiii sunt din ce în ce mai activi şi mai dificil de convins în ceea ce 

priveşte respectarea regulilor unui simplu joc. Unele comportamente sunt 

explicabile ca fiind specifice preşcolarităţii pentru mai toţi copiii, altele însă atestă 

anumite dezechilibre de dezvoltare. Este, practic, perioada în care un număr destul 

de mare de copii, prin integrarea în învăţământul preşcolar, ies din cadrul 

educaţional restrâns al familiei. 

 Ne propunem astfel să cercetăm dacă jocul didactic influenţează în aceeaşi 

măsură deprinderile intelectuale ale preşcolarilor ce fac parte din aceeaşi grupă. 

Sunt grupe de preşcolari care au integrat 1-2 copii cu dizabilităţi şi care poate mai 

au copii nediagnosticaţi, ce manifestă tulburări de comportament, deficit de atenţie 

sau hiperactivitate. Pornind de la acestă realitate instructiv-educativă, dorim să 

cercetăm dacă jocurile didactice desfăşurate în grupă, au acelaşi efect formativ 

asupra deprinderilor intelectuale ale unui copil cu sindrom Down integrat, asupra 

unui copil diagnosticat cu autism, integrat, şi asupra unor copiii hiperactivi ce 

manifestă şi deficit de atenţie. Aceşti copii nu au primit un diagnostic de 

specialitate de ADHD, dar ei au un comportament specific copilului hiperactiv, 

fiind copii carora li s-a recomandat mutarea în altă grădiniţă şi din acest motiv au 

ajuns în această grupă-aici fiind acceptaţi aşa cum sunt. 

 Experimentul psihopedagogic s-a desfăşurat în perioada  15 Septembrie 

2009- 1 Iunie 2010. În cercetarea temei s-au utilizat doua grupe : grupa 

experimentală – 13 copii cu vârsta de 6 ani cu manifestări de hiperactivitate şi 

deficit de atenţie din grupa pregătitoare de la grădiniţa cu program prelungit nr. 56 

Braila şi grupa de control : 13 copii preşcolari tot cu vârsta de 6 ani, fără niciun 

deficit de dezvoltare cognitivo-emoţională şi comportamentală din aceeaşi grupă 

pregatitoare de la grădiniţa cu program prelungit nr. 56 Braila. De asemenea în 

cercetare au fost cuprinşi încă doi copiii integraţi în grupa pregătitoare mai sus 

amintită, un copil cu sindrom Down, ce are vârsta de 8 ani şi un copil diagnosticat 

cu autism, care are vârsta de 7 ani. 
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 Am considerat ca fiind optimă desfăşurarea experimentului pedagogic în 

contextul natural al organizării pe grupe  cu  compoziţie obişnuită. Având în vedere 

că modul de constituire a grupei de grădiniţă s-a bazat pe factori aleatori, consider 

că astfel am asigurat reprezentativitatea grupelor experimentale de copii selectate 

pentru studiu şi implicit posibilitatea de generalizare a rezultatelor obţinute. 

 La nivel comportamental, copiii hiperactivi şi cu deficit de atenţie se 

manifestă în sala de la grădiniţă astfel: lipsă a controlului impulsivităţii, când se 

înfurie, ei nu ştiu cum să se liniştească, reacţionează la primul impuls. Emoţiile le 

sunt extrem de fluctuante- trecând de la o stare de tristeţe la stări de exaltare şi 

invers. Pot să fie prietenoşi, iar în următorul moment să devină ostili. Au o 

toleranţă redusă la frustrare şi pot avea deseori o “criză de nervi”. Cei 13 copii 

hiperactivi nu sunt diagnosticaţi cu ADHD, deoarece la noi în ţară, acest diagnostic 

se atribuie foarte greu, tocmai pentru că foarte multe cadre didactice, chiar şi 

părinţi au tendinţa de a rezolva problema comportamentală a unui copil 

etichetându-l cu ADHD, neanalizând particularităţile de dezvoltare specifice unei 

vârste. Astfel că, preşcolarii din lotul experimental au convingerea că ceilalţi 

percep lumea ca şi ei şi că nu există un alt punct de vedere decât al lor ( 

„egocentrism”). Pentru un preşcolar din lotul experimental, este important să spună 

„NU”, deoarece îi dă un sentiment al controlului ( ex. refuză să facă ceea ce i se 

spune sau cere). De asemenea, copiii din grupul experimental sunt neliniştiţi de 

multe ori, au teamă când se despart de părinţi şi vin la grădiniţă, au adesori crize de 

furie, scapă dintr-o situaţie spunând minciuni. Aceşti copii simt nevoia de ajutor 

aproape permanent din partea adultului pentru a-şi putea controla reacţiile 

emoţionale.  

 În preşcolaritate, copilul începe să înveţe ce este potrivit pentru anumite 

situaţii sociale (când trebuie să salute, să mulţumească). Acestea nu îl împiedică să 

spună „minciuni” despre lucruri care s-au întâmplat sau ar dori să se întâmple ( ex. 

inventează o întreagă poveste despre cum s-a dus în drumeţie cu alţi copii şi s-au 

întâlnit cu ursul)- acestea fiind mai degrabă rodul imaginaţiei decât minciuni 

autentice. Are crize de furie dacă lucrurile nu se întâmplă după placul lui, dar 

începe să se controleze dacă i se explică de ce nu poate face sau avea anumite 

lucruri. Se apucă de multe activităţi pe care nu le termină şi îi este greu să stea mai 

mult timp într-un loc. Din acest motiv, deseori, noi adulţii îl etichetăm cu sintagma 

“hiperactiv”. Unii preşcolari manifestă nelinişte şi teamă legate de despărţirea mai 

îndelungată de părinţi, de pildă când trebuie să meargă la grădiniţă. 

 Deprinderile intelectuale ale copilului sunt studiate astăzi cu ajutorul unei 

diversităţi de abordări, tehnici şi metode. Deşi, în mod evident, cercetarea 

psihopedagogică a deprinderilor intelectuale dezvoltate prin jocurile didactice 

desfăşurate în grădiniţă, datorează deosebit de mult psihometriei şi psihologiei 

dinamice - care i-au inspirat primele dezvoltări - ea este astăzi stimulată de 

concepte şi ipoteze care provin din domenii diverse: psihologie, pedagogie, etică, 

artă, sociologie, antropologie, biologie, criminologie, filosofie şi multe altele. 

 Majoritatea specialiştilor din domeniul pedagogiei este de acord cu faptul 

că evaluarea deprinderilor raţional-emotive ale copiilor, este un demers complex, 
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care poate ajunge la un nivel de coerenţă satisfăcător, cu condiţia acceptării unor 

compromisuri, care au drept consecinţă elaborarea unei imagini parţiale a 

funcţionării personalităţii. Se poate pune astfel accentul pe ceea ce spune sau face 

individul pe care dorim să-l cunoaştem, pe analiza proceselor conştiente sau 

inconştiente, pe evaluarea structurilor stabile sau a aspectelor dinamice, dar cu greu 

– dacă nu chiar imposibil – putem avea în vedere toţi parametrii personalităţii. 

Tocmai de aceea în lucrarea prezentată până acum, am avut în vedere dezvoltarea 

deprinderilor intelectuale ale preşcolarilor, dezvoltare la care am participat şi noi 

prin implementarea unor jocuri didactice concrete de educaţie raţional-emotivă. 

 În procesul de verificare a ipotezelor enunţate, am obţinut datele statistice 

prezentate şi discutate în capitolul anterior. Pe baza rezultatelor obţinute, se cuvine 

enunţarea următoarelor concluzii: 1.Orice copil va prezenta la un moment dat un 

comportament inadecvat de genul impulsivităţii, instabilităţii aenţiei, 

hiperactivităţii. 2.Pornind de la caracteristicile psiho-comportamentale ale copiilor 

de vârstă preşcolară(3-6 ani) putem afirma că educatoarele trebuie să vină în 

ajutorul copiilor pentru a-i învăţa să îşi controleze reacţiile emoţionale.  3.Nu toţi 

preşcolarii care spun minciuni , care refuză să execute o sarcină trasată de un adult, 

care se apucă de multe activităţi pe care nu le termină, care stau foarte greu într-un 

loc, pot fi diagnosticaţi cu ADHD. 4.Prin jocurile didactice de dezvoltare raţional-

emotivă pe care le-am propus şi desfăşurat în etapa formativă a experimentului, am 

vrut să demonstrez cadrelor didactice ce educă preşcolarii că a comunica înseamnă 

mult mai mult decât a vorbi. 5.Jocurile didactice desfăşurate cu copii din grupa 

pregătitoare i-au ajutat pe copiii din lotul experimental să îşi exprime gândurile, 

emoţiile, sentimentele în mod onest, unul faţă de celălalt, fără frică. Astfel copiii au 

învăţat să se accepte unul pe celălalt. 6.Educatoarele pot să înveţe din această 

cercetare, că pot să nu fie de acord cu ceea ce spune un copil, însă trebuie să îi arate 

că îl acceptă şi îi respectă părerea şi sentimentele. Aceste lucruri noi, educatoarele, 

le putem realiza prin tonul vocii, prin cuvintele pe care le folosim, prin 

comportamentele noastre nonverbale(mimică, gestică,  postura corpului). 

Ascultându-i pe copii, îi învăţăm să asculte. De la noi ei învaţă să comunice în 

oglindă. Întotdeauna trebuie să îi oferim copilului un răspuns la ceea ce exprimă. 

Prin aceasta copiii ştiu că au fost înţeleşi de adult. 7.Trebuie să ştim să îi 

convingem pe copii că recunoaştem emoţiile şi sentimentele din spatele a ceea ce ei 

spun sau omit să spună. Astfel vom afla că un copil care este supărat are tendinţa 

de a pierde din vedere anumite aspecte. Prin ascultare reflexivă putem să-l ajutăm 

pe copil să gândească şi dincolo de problema care a apărut. 8.Pentru ca un copil să-

şi poată stabiliza încrederea în sine, necesară atât atitudinii sale sociale cât şi 

realizărilor sale, are nevoie de relaţii sociale solide. În măsura în care, acest contact 

social din grădiniţă sau familie, este trăit ca o forţă stabilizatoare, copilul va 

reacţiona prin încredere - „Încrederea este o poliţă pentru viitor” (Lichtenstein, 

1995,p 102). Din aceste motive, se naşte, pe baza ataşamentului copilului, încă 

neorientat obiectiv, o relaţie de simpatie cu părinţii sau educatorii, care se 

manifestă prin acordarea încrederii. Ea constituie baza emoţională a oricărei 

posibilităţi de influenţare. 
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9.Dacă agenţii educativi sunt sensibilizaţi de această stringenţă şi intenţionează 

introducerea unui program de educaţie raţional-emotivă încă din grădiniţă, atunci ei 

vor trebui să acorde o atenţie deosebită posibilităţilor de integrare a acestuia în 

programa preşcolară. Cadrul didactic poate utiliza curriculumul şcolar pentru a 

potenţa impactul secvenţelor de educaţie raţional-emotivă, deoarece aceste 

activităţi sunt compatibile cu metodele didactice şi ştiinţifice. Spre exemplu, a 

existat pioneratul introducerii manualelor alternative care a determinat emiterea de 

diverse opinii asupra aceluiaşi subiect. Dincolo de neajunsurile lor, aceste 

alternative de interpretare deschid copiilor oportunităţi de a-şi optimiza 

deprinderile de gândire critică. Acest lucru este realizabil dacă elevii pornesc de la 

premisa că diferitele opinii ale diverşilor autori nu sunt altceva decât un set de 

ipoteze ce trebuie verificate, iar apoi recurg la căutarea dovezilor ce pot susţine sau 

infirma aceste asumpţii. Aceată strategie poate fi aplicată, într-o primă etapă, în 

evaluarea opiniilor celorlalţi, propriile opinii sau credinţe. Iată, aşadar, cum putem 

eficientiza tandemul curriculum şcolar – educaţie raţional-emotivă şi 

comportamental-verbală la copilul preşcolar. 

 Toate aceste aptitudini pot fi insuflate copiilor chiar de la grădiniţă. 

Iniţierea şi dezvoltarea lor pe durata preşcolarităţii le va acorda la maturitate, 

copiilor implicaţi, o şansă mai mare de a se adapta la cerinţele mereu crescânde ale 

societăţii, independent de potenţialul intelectual ereditar al fiecăruia. Esenţiale în 

acest sens sunt studiile noastre dar şi mărturiile unor investigaţii neurobiologice 

care au demonstrat că există o adevărată „fereastră de oportunităţi” pentru formarea 

deprinderilor intelectuale şi obiceiurilor emoţionale ale copiilor (Goleman, 1995).  

 Moştenirea genetică îl înzestrează pe fiecare dintre noi cu o serie de emoţii 

fundamentale care se vor regăsi în structurile temperamentale. Circuitele cerebrale, 

susţine Goleman, posedă însă o maleabilitate extraordinară, ceea ce ne determină să 

reconsiderăm teza conform căreia temperamentul este un destin. Lecţiile 

emoţionale pe care le învăţăm în copilărie, acasă şi la şcoală ne modelează 

circuitele emoţionale, sporindu-ne sau diminuându-ne adaptabilitatea emoţională, 

dar şi performanţele deprinderilor intelectuale. Prin urmare, copilăria şi adolescenţa 

sunt perioade optime pentru a ne forma acele obiceiuri emoţionale esenţiale care îşi 

vor arăta eficienţa mai apoi pe întreaga existenţă. 

 În final voi transcrie vorbele unui reputat psihiatru Dr. David Hamburg: 

„Grădiniţa este o experienţă crucială şi definitorie care va influenţa masiv 

adolescenţa copiilor şi mai apoi perioada adultă. Simţul valorii de sine la copii 

depinde substanţial de capacitatea acestora de a se adapta la programul grădiniţei, 

la activităţile de învăţare prin joc. Un copil care nu reuşeşte la şcoală se va 

considera înfrânt şi reacţionează ca atare, ceea ce reprezintă o perspectivă sumbră 

pentru întreaga sa viaţă”. (Hamburg, 1992). 
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Modalităţi practice de realizare a educaţiei de gen in şcoală 
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Ṣcoala Gimnazială Săceni 

Comuna Săceni 

Judeţul Teleorman 

 Criteriul gen a constituit un aspect important în domeniul educaţiei, de la 

primele forme de instrucţie în familie şi în comunitate până la sistemele de 

învăţământ din societatea contemporană. În perioade istorice şi în contexte social-

economice şi culturale diferite, în planul educaţiei s-au înregistrat modalitaţi 

diferite de raportare la problematica de gen.  

 Aceste modalitaţi au oscilat între principiul separării de gen (educaţia 

fetelor / educaţia băieţilor) şi cel al integrării (educaţie comună pentru ambele 

genuri). Principalele elemente de diferenţiere în educaţie, în raport cu genul, au 

făcut referire la aspecte precum: accesul la educaţie, conţinutul învăţării, forme de 

organizare, parcursuri şcolare de formare, caracteristici ale corpului profesoral 

destinat educării fetelor sau educării băieţilor. 

 Sistemul actual de învaţământ românesc îşi propune ca principiu de 

organizare echitatea şi egalitatea de şanse. Accentul pus pe formarea personalităţii, 

pe respectarea particularităţilor individuale şi pe tratarea diferenţiată constituie însă 

prioritate a sistemului actual de învăţământ, care promovează implicit respectarea 

particularităţilor de gen. În activitatea didactică apar diferenţe de gen la diferite 

niveluri (valori promovate, relaţii educaţionale, cultura şcolară etc.) 

 O analiza succintă a perspectivelor teoretice asupra problematicii gen 

evidenţiază două perspective majore: cea biologică şi cea culturală. Perspectiva 

biologică a tratării genului subscrie în general motto-ului "anatomy is destiny". 

Datul biologic, susţin aceste teorii, guvernează asupra comportamentelor sociale, 

asupra relaţiilor intra şi inter-genuri. Susţinătorii cei mai consecvenţi ai acestei 

abordări sunt etologii şi sociobiologii (Desmond Morris, Konrad Lorentz, Edward 

Wilson ). 

 Perspectiva culturală poate fi împărţită în mai multe direcţii principale: 

psihologică, psihosociologică, sociologică, antropologică, culturalistă. Desigur, 

separarea aceasta este mai mult scolastică, căci, în fapt, ca transfer şi utilizare de 

concepte şi de perspective analitice, diferenţele între abordări se reduc. Ceea ce 

uneşte toate aceste perspective este centrarea pe ideea "colonizării biologicului de 

către social". Cu alte cuvinte, biologicul este un dat, între altele, dar el este profund 

instrumentat, la nivel de gen, de latura socială. Identitatea de gen, relaţiile intra şi 

inter-genuri se produc pe parcursul unui proces continuu şi laborios de comunicare 

şi de negociere socială. 

 Sistemul de învăţământ, prin conţinuturi şi prin modalităţi didactice de 

transmitere a acestora, prescrie modele de gen în ceea ce priveşte integrarea socială 

şi dezvoltarea profesională a indivizilor. Aspecte precum orientarea socio-

profesională a elevilor, conţinuturile programelor şcolare şi asocierea între gen si 

caracteristici fizice si de personalitate etc. se subsumează teoriei privind distincţia 
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utilitară a rolurilor de gen (în viaţa publică, cât şi în cea privată), formulată de 

sociologul american T. Parsons: instrumentală pentru băieţi, expresivă în ceea ce le 

priveşte pe fete.  

 Într-un cadru instituţional cum este şcoala, ”socializarea de gen se defineşte 

ca un proces prin care se încurajează sau se descurajează anumite comportamente şi 

atitudini ale unui anumit gen, prin care se comunică ceea ce este potrivit pentru 

normele de gen ale momentului, prin care se învaţă limbajul culturii respective, se 

comunică şi se transmite permanent”.  

 Spaţiul scolar reuneşte două tipuri de relaţii majore în care este implicat un 

elev: cele dezvoltate în raport cu colegii şi cele dezvoltate în raport cu cadrele 

didactice. Din această perspectivă, procesul de construire a identităţii de gen a 

elevului este unul dublu determinat, şi se produce, cel mai probabil, atât prin 

expunerea la stereotipiile de gen ale colegilor, cât şi la stereotipiile de gen ale 

cadrelor didactice. 

 Există posibile influenţe ale cadrelor didactice în construcţia de gen a 

elevilor, în vreme ce rolul colegilor în interiorizarea anumitor stereotipii de gen, 

este  la fel de important. 

 După cum s-a observat, atât în cazul fetelor cât şi în cazul băieţilor, 

majoritatea recomandărilor profesorilor făcute elevilor ţin de disciplină, maniere, 

limbaj sau ţinută. Astfel, profesorii au tendinţa de a se referi în cazul fetelor, în 

principal, la aspectul exterior şi la anumite roluri de gen tradiţional feminine, în 

timp ce, în cazul băieţilor, recomandările se referă cu predilecţie la disciplină. 

 Chiar dacă efectele pozitive al formulării unor recomandări diferenţiate au 

fost mai rar formulate explicit (”exemplele trebuie să fie stimulative, să încurajeze 

celălalt gen să identifice carenţe, dificultăţi şi să le demonstreze concret ca acestea 

pot fi depăşite”), cadrele didactice par să susţină ideea că a ceastă abordare are un 

impact pozitiv asupra cooperării între elevi. Cu toate acestea, se  semnalează şi 

multe cazuri în care profesorii formulează aceste recomandări pornind de la 

principiul competiţiei între genuri, afectând negativ procesele de interiorizare de 

gen.  

 Recomandarile profesorilor reconstruiesc, în bună măsură, două moduri 

tradiţionale de educaţie specifice eticii drepturilor şi eticii grijii.  

 Există trăsături pe care cadrele didactice le asociază sau le recomandă cel 

mai des băieţilor ori fetelor care sunt,  într-o bună măsură, specifice modelelor 

tradiţionale de gen. Reprezentările de gen ale elevilor corespund sau nu acestor 

modele. În opinia elevilor, atributele cel mai frecvent asociate fetelor sunt foarte 

apropiate de modelul tradiţional feminin: nevoia de protecţie, slăbiciunea (sensibil, 

milos), cuminţenia (blând, bun liniştit), frica, conştiinciozitatea. Ponderea în care 

aceste trăsături au fost asociate fetelor nu se diferenţiază în funcţie de genul, de 

mediul de rezidenţă sau de vârsta elevilor repondenţi. Şi trăsăturile mentionate cel 

mai des ca fiind specifice băieţilor corespund într-o mare măsură modelului 

tradiţional masculin: rezistenţa fizică, putere, agresivitate, delăsare, curaj. 

 Pe lânga atributele menţionate anterior, alte trăsături precum înclinaţia spre ştiinţe 

exacte, independenţa sau capacitatea de sinteză sunt asociate cu frecvenţă mai mare 
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băieţilor, în vreme ce flexibilitatea, participarea activă la oră, timiditatea sau 

înclinaţia spre detaliu sunt asociate mai mult fetelor. Şi în acest caz putem regăsi 

trăsături specifice modelelor tradiţionale de gen. Totuşi, este interesant de remarcat 

şi faptul că există un număr important de elevi care consideră aceste atribute ca 

fiind comune ambelor genuri  Acest lucru ne indică faptul că, există şi cazuri de 

disociere faţă de modelele tradiţionale, situaţie confirmată şi de polarizarea relativ 

redusă în cazul altor trăsături considerate în mod tradiţional ca fiind specifice 

bărbaţilor (de exemplu îndrăzneţ, încăpăţânat, nestatornic) sau femeilor (ex. 

perseverentă, cu dorinţa de cooperare, statornică). 

              In activitatea instructiv-educativă,  ca profesor de limba şi literatura 

română am urmărit să formez tineri cu o cultură comunicațională și literară de bază  

capabili să înțeleagă lumea, să comunice și să interacționeze cu semenii, să-și 

utilizeze în mod eficient și creativ capacitățile proprii pentru rezolvarea unor 

probleme concrete din viața cotidiană, să poată continua în orice fază a existenței 

lor procesul de învățare. Literatura română aduce în fața elevului modele de viață, 

de comportament, de atitudini și cadrului didactic îi rămâne menirea de a dirija 

procesul educativ în scopul acumulării acestor valori educative și asumării, de către 

elev, în plan personal. 

 In valorificarea valențelor educative ale metodelor didactice ” mi-am  

propus identificarea metodelor eficiente prin care mesajul educativ/ uman/ moral să 

ajungă la elev și capacitatea acestuia de a selecta și de a pune în practică aceste 

valori. In cadrul orelor de limbă şi literatură am utilizat metode şi procedee 

didactice moderne, forme de organizare diferite: individual, pe grupe de lucru, pe 

perechi etc.,urmărind promovarea spiritului de colegialitate şi cooperare in cadrul 

echipei. La clasele de gimnaziu, important este ca perspectiva de gen în construcţia 

sarcinilor să se reflecte într-un conţinut cât mai diversificat, iar procesele psihice pe 

care le antrenează să fie cât mai adaptate intereselor şi particularităţilor elevilor, 

experienţelor anterioare de învăţare ale acestora, astfel încât nici fetele, dar nici 

băieţii să nu fie dezavantajaţi. Astfel, calitatea rezultatelor şcolare nu sunt strict  

influenţate de gen ci de efortul depus în procesul de învăţare, motivaţia elevilor şi 

interesele de cunoaştere ale acestora. 

              In cabinetul de literatură am încercat să creez un mediu prietenos, plin de 

culoare, atractiv, prin decorarea pereţilor cu portrete ale unor mari scriitori şi 

personaje importante atât bărbaţi, cât şi femei, cu mesaje sugestive, echilibrate, 

care se adresează ambelor genuri. 

               In cadrul orelor de lectură , incerc să le trezesc elevilor curiozitatea prin 

oferirea de informaţii de genul: stiaţi că...Olguţa din La Medeleni este unul dintre 

cele mai reuşite personaje ale operelor literare?; Vitoria Lipan , eroina lui Mihail 

Sadoveanu din Baltagul reprezintă femeia-detectiv a literaturii române?; personajul 

Niculaie din Morometii reprezinta tipul luptatorului pentru a-si depasi situatia 

sociala? etc. cu scopul formarii unei atitudini pozitive si largirea orizontului , prin 

oferirea de exemple, si a inlaturarii barierelor de mentalitate. Elevii trebuie 

incurajati ca, indiferent de gen pot obtine aceleasi performante daca se straduiesc.  
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               Cele mai importante argumente care susţin importanţa dimensiunii de gen 

în educatie sunt:-elevii trebuie pregătiţi suficient pentru roluri şi relaţii de gen în 

viaţa din afara şcolii;  

 - educaţia trebuie să tindă spre realizarea egalităţii de şanse;  

 - scoala trebuie să încerce să valorifice mai bine potenţialul băieţilor şi al fetelor, 

trebuie să se adapteze la specificul fiecărui gen pentru a eficientiza procesul 

educativ.  

- elevii nu ajung să cunoască în profunzime şi nici să valorifice diferenţele de gen 

singuri; 

- cadrele didactice trebuie să ajute atât pe elevi, cât şi pe eleve să lucreze împreună, 

să înveţe spiritul colegial si să înţeleagă faptul că fiecare are dreptul la o şansă, 

indiferent dacă este fată sau băiat. 

 - perspectiva de gen, dacă este exploatată inteligent în procesul de educaţie, poate 

să aibă un impact semnificativ asupra relaţiilor între femei şi bărbaţi; în prezent, 

mulţi tineri părăsesc băncile şcolii cu mari prejudecăţi faţă de celălalt sex şi 

divergenţele ajung să se adâncească şi în viaţa de familie. 

- părinţii trebuie responsabilizaţi şi educaţi in spiritul susţinerii şi promovării 

egalităţii de gen.              Astfel, numai in urma eforturilor comune , a tuturor 

factorilor implicaţi, după multă muncă,  vom putea afirma ,, se poate”. 
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                                                                                                                                 ANEXA 1 

FIŞĂ DE LUCRU 

 

DACĂ AȘ FI... ROLURI DE GEN 

Evocare 

• Te-ai gîndit vreodată că, dacă ai fi fost fată/băiat, ai fi făcut... Ce anume? Continuă cu 2-3 

presupuneri. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Realizare a sensului 

• Scrie, în 1-2 enunțuri, mesajul poetic, formulat în cuvinte proprii, apoi compară-l cu cel al cole- 

gilor/ colegelor de clasă. Ești de acord cu ideea că „treburile casnice” țin numai de responsabilitatea 
fetelor/femeilor? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

DACĂ-AȘ FI EU O FETIȚĂ 

 

Dacă-aș fi eu fată, lasă,                                 Aș aduce flori în casă, 

Timpul nu l-aș pierde-așa –                          Că sunt fată, nu băiat...              

Eu aș mătura prin casă                                  Geanta n-ar mai sta sub masă 

Și cămășile-aș spăla.                                      Și căciula pe sub pat. 
 

N-aș zburda atuncea, poate,                          De-aș fi fată, îmi dau seama, 

Prin ogradă ca un mînz...                               – I-aș fi casei de-ajutor! 

Eu aș face și bucate                                       – Bravo ție, zice mama 

Și la cină, și la prînz.                                     Vreau să am așa fecior! 
 

                                                                                                     Eduard Uspenski 

Reflecție 

• În China, fiecare copil are responsabilități în familie de la cea mai fragedă vîrstă. Ce 

responsabilități ai tu? Fă o listă cu responsabilitățile tuturor membrilor familiei. Ce concluzie poți 
trage? Cine are mai multe responsabilități? Este corectă, echitabilă această partajare? De la cine 

preiei mai multe activități: de la mama sau de la tata? 
Eu _____________________________________________________________________________ 

Tata ____________________________________________________________________________ 

Mama _________________________________________________________________________  

Fratele _________________________________________________________________________ 

Sora ___________________________________________________________________________ 

Bunicul _________________________________________________________________________ 

Bunica _________________________________________________________________________ 
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“Metodica predării elementelor de limbaj plastic în școlile generale” 

Autor: Alina Nealcoș, prof. educație plastică 

Colegiul Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu”  

Deva, jud. Hunedoara 

 

 Procesul educativ ce își propune să formeze personalități armonioase, 

înzestrate cu spirit critic față de multiplele aspecte ale realității, trebuie să țină 

seama de dezvoltarea capacității creatoare, a elevilor, din spațiul imaginației și 

emotivității. Rolul meu, ca și profesor, fiind de a facilita procesul cunoașterii ce 

presupune distingerea comunicării vizuale, auditive și mixte din cadrul orelor de 

educație plastic; de a mă face înțeleasă, de-a produce reacții pozitive prin ceea ce 

transmit, în acest sens am rolul de a întreprinde exerciții de antrenament pentru a 

privi, a vedea, a căuta și a extrage informații despre formă, culoare, textură, 

structură etc., în așa fel încât informațiile să poata fi prelucrate prin filtrul gândirii 

elevilor. 

 Colaboarea care se creează în timpul orelor, devine mai fructuoasă, în cazul 

în care atmosfera creată este una destinsă, relaxantă iar dialogul, folosit ca metodă 

principală, mă ajută să le ușurez accesul spre o înțelegere cât mai clară, sper o 

exprimare cât mai personală și mai creativă, obținând astfel feed-back-ul 

(modalitatea prin care finalitatea redevine cauzalitate). Este important, ca profesor, 

să pun elevii în diverse situații de învățare, stabilind mereu noi ipostaze și situații 

de lucru, să motivez activitatea elevilor prin forme de învățare pozitive, cu aprecieri 

verbale cât și non-verbale1, să-i ajut să depășească orice situație, să evite etapele 

neplăcute sau dificile. Folosind cu simțul răspunderii, toate aceste metode în cadrul 

orelor observ că aceștia participă mult mai activ în demersul creator al orelor și 

sunt mai încerzători în forțele proprii. 

 În  cadrul orelor de educație plastică este bine să țin seama de organizarea 

muncii școlare și de înțelegerea rolului asupra elevilor, de organizator al activității, 

în funcție de programa școlară, și nu de furnizor de informații sau cunoștințe. 

Obiectivele procesului educative 

 Nu putem vorbi de performanță dacă nu ținem seama de nivelul de vârstă al 

elevilor, de cerințele care se stabilesc prin programa școlară. Învățământul 

gimnazial trebuie să răspundă unor cerințe sociale ușor evaluabile. 

Programa școlară ar trebui concepută în așa fel încât să permită centrarea pe 

competețele ce se doresc a fi formate la elevi, simultan cu realizarea corelării între 

conținuturile învățării și aceste competențe2. Concordanța acestora se face în cadrul 

”Unității de învățare”, ce sunt proiectate ca activități de învățare pornind de la 

obiectivele cadru. 

 Obiectivele cadru sunt urmărite de-a lungul mai multor ani de studiu, având 

un grad mai mare de generalizare și complexitate, și se referă la formarea 

                                                           
1 V.Marcu, M.Marinescu- Educația omului de azi pentru lumea de mâine,Editura Universității  din 

Oradea 2003, p.186 
2 R.Filimon, M.Bacoș- Psihopedagogie, cap XXIII, Editura Universității Oradea 
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capacităților și atitudinilor specifice disciplinei. Pentru disciplina noastră de studiu 

avem: 

 Dezvoltarea capacității de exprimare plastică utilizând materiale, 

instrumente și tehnici variate 

 Dezvoltarea sensibilității, a imaginației și a creativității artistice 

 Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj plastic 

 Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului vizual- artistic. 

Urmărind realizarea acestor obiective cadru, se pot distinge unitățile de învățare, ce 

trebuie să se regăsească în activitatea elevilor de la clasă. Diferențierea pe nivele de 

clase se realizează prin intermediul altor elemente ale programelor, și anume: 

obiectivele de referință, competențele specifice și coțtinuturile. 

 Dacă obiectivele cadru și conținuturile sunt elemente fixe, obligatorii în 

programă, demersul didactic de realizare este lăsat la atitudinea profesorului, prin 

alegerea unor obiective de referință și competențe specifice, dezvoltate și întregite 

pe perioada anilor de studiu. 

 Pe parcursul dezvoltării conținutului informațional, observăm importanța 

demersului în realizarea competențelor propuse. Astfel încât competențele specifice 

par a fi o reluare a obiectivelor de referință, însă ceea ce le diferențiază este 

caracterul lor cuantificabil și strânsa legatură cu conținuturile. 

În final putem observa că pentru atingerea obiectivelor și realizarea planificării am 

parcurs anumite etape în care: am stabilit succesiunea conținuturilor, am grupat 

conținuturile în unități tematice, am creat legătura între obiectivele de referință și 

conținuturi, și am alocat timp considerat suficient pentru fiecare conținut în parte. 

Toate acestea fiind în favoarea facilitării procelui de educație. 

 Orice educație presupune influența unui individ asupra altuia, deci influența 

mea ca profesor este și va fii factorul esențial și pozitiv al dezvoltării raționale al 

copilului. În munca la catedră încerc să folosesc anumite metode cât mai eficiente 

în dezvoltarea sensibilității, creativității și gustului estetic. Astfel familiarizarea cu 

elementele de limbaj plastic, cu opera de artă și cu mesajul corect transmis se 

formează în cazul în care folosesc un limbaj accesibil, creez conexiuni între partea 

teoretica și cea practică, dau dovadă de continuitate în modul de expunere al 

problemelor plastice. 

 Aceste ore îi ajută pe elevi să-și însușească cunoștințe referitoare nu doar la 

elementele de limbaj plastic, ci și la formarea deprinderilor și priceperilor de 

folosire a tehnicilor și instrumentelor de lucru. Metodele folosite la clasa sunt 

diverse și țin cont de particularitățile de vârstă, de scopul și obiectivele propuse. 

Accentul îl pun totuși pe cele active, participative, care antrenează elevii în munca 

de căutare și găsire a noi soluții pentru problema plastică stabilită. Aceste metode 

didactice sunt în strânsă legatură cu mijloacele dicactice, astfel folosim mereu ca 

exemple, pentru a susține și a motiva informația, albumele de artă, reproduceri, 

lucrări ale altor elevi, manualul etc. Ca ultimă etapă a procesului educativ, avem 

evaluarea ce este considerată ca diagnostic final al obiectivelor atinse de elev și 

este o încununare a utilizării metodelor didactice.  

 



83 

 

,,Egalitatea de gen” 

Autorul: prof. înv. primar Radu Mioara 

Școala Gimnazială Maltezi, Localitatea:Stelnica 

Judeţul:Ialomița 

Țara:România 

 

 S-a iniţiat Proiectul tematic derulat sub genericul,,Colaborare, prietenie, 

armonie !”. Proiectul valorifică conţinuturi prevăzute în actuala Programă şcolară, 

iar tema aleasă a fost  ,,Egalitatea de gen” (unitatea de învăţare ,,Persoana”).  

 Demersul didactic cu caracter interdisciplinar iniţiat, constituie un liant 

între următoarele discipline: Educaţe civică – Religie – Ştiinţe ale naturii – Limba 

şi literatura română – Muzică și mișcare  – Arte vizuale și abilități practice . Este 

favorizată astfel, exersarea în formă incipientă a unor operaţii superioare ale 

gândirii elevilor, de tipul analizei şi sintezei, operaţii care se vor cristaliza desigur 

în etapele următoare ale evoluţiei elevilor. 

       În iniţierea acestui proiect, s-a mizat pe receptivitatea elevilor, 

sensibilitatea, inocenţa, înclinaţia către prietenie între fete și băieți  şi generozitate 

necondiţionată, calităţi specifice acestei vârste, care, direcţionate şi promovate în 

mod constant, constituie coordonatele fundamentale în traiectoria  formării unor 

adulţi responsabili, reflexivi. 

       Scopul proiectului vizează stimularea participării responsabile a elevilor în 

relaţiile stabilite (fete- băieți) cu alţi elevi, în corelaţie cu accentuarea dimensiunilor 

afectiv-atitudinale ale elevilor.       

Obiectivele fundamentale ale proiectului  se axează pe: 

O1: promovarea interdisciplinarităţii Educaţie civică – Religie – Ştiinţe ale naturii - 

Limba şi literatura română – Muzică și mișcare  – Arte vizuale și abilități practice; 

O2: înlăturarea prejudecăţilor elevilor vizavi de diferențele între sexe; 

O3: emiterea unor judecăţi de valoare vizavi de fenomenul investigat 

O4: cultivarea gustului estetic şi dezvoltarea receptivităţii elevilor vizavi de 

frumosul din artă (pictură, muzică) 

Grupul ţintă este reprezentat de către elevii clasei a III a   

Aplicații la clasă: 

  S-au derulat următoarele activităţi integrate pe diferite paliere. Astfel, în 

cadrul orelor de Educaţie civică, un prim aspect asupra căruia s-a insistat a fost 

nuanţarea  termenului de ,,diversitate ”, promovându-se utilizarea conceptului de 

,,diferențe de gen” în detrimentul unor prejudecăți .  

 Prin raportare la inteligenţa emoţională a elevilor, s-au realizat asociaţii 

axate pe brainstorming, de tipul:  

F:frumusețe           B: biruință 

E: emoţie                 A: acceptare  

T: toleranță             I: individ 

E: eleganță               E: educație  

                                  Ț: tărie  

                                  I: iubire 
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Curiozități / Știați că...:   
  Elevii au fost informaţi în legătură cu articolul 14 din Convenţia 

europeană a Drepturilor Omului : Interzicerea discriminării. Exercitarea drepturilor 

şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio 

deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau 

orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, 

avere, naştere sau orice altă situaţie. 

Valențe educative: Prin intermediul nuanţării unor termeni, respectiv prin 

asociaţiile amintite, s-a realizat îmbogăţirea şi nuanţarea limbajului din sfera 

valorilor civice, iar dezbaterea articolului a mijlocit cunoaşterea şi respectarea 

drepturilor copilului/ omului , obiective-cadru ale disciplinei. S-au realizat  

activităţi în parteneriat fete-băieți, activităţi care au constat în realizarea 

intercunoaşterii, realizarea unor puzzeluri , colaje,  felicitări,  programe artistice.  

             Un alt palier al proiectului tematic a vizat realizarea unor conexiuni 

interdisciplinare cu Religia. Adaptată la particularităţile de vârstă ale elevilor, s-a 

abordat tema prin raportare la morala creştină, la valorile care sunt transmise în 

fază incipientă încă de la această vârstă. Cuvintele Maicii Teresa, ,,Toţi copiii sunt 

nepreţuiţi.Toţi sunt creaţia lui Dumnezeu” au fost interpretate de către elevi din 

aceeaşi perspectivă a înlăturării prejudecăţilor şi, prin extrapolare ,,Toţi oamenii( 

fete , băieți)  sunt nepreţuiţi.Toţi sunt creaţia lui Dumnezeu”, a unei atitudini 

tolerante şi responsabile în relaţiile cu cei din jur.  

             Înscriindu-ne pe linia interdisciplinarităţii, capacităţile şi deprinderile 

dobândite prin intermediul studiului Limbii şi literaturii române au favorizat 

elaborarea şi redactarea unor compuneri/descrieri Prietenul/ Prietena mea . 

Aceaste  minicreaţii ale  elevilor includ desigur impresiile şi reflecţiile acestora în 

urma  activităţilor desfăşurate în parteneriat, reflecţii care trezesc un ecou 

emoţionant: ,, În cele din urmă mi-am dat seama că pot fi prieten cu.....”, ,,Mi-a 

prins bine această experienţă, m-a făcut să preţuiesc mai mult ceea ce am”, ,, A fost 

important să aflu că există copii care duc o altă viaţă decât cea pe care o ştiam”.  

            Conţinuturile care fac referire la corpul omenesc, vehiculate la Ştiinţele 

naturii, au permis  la rândul lor raportarea la tema proiectului, insistându-se pe 

anumite diferențe în alcătuirea anatomică a corpului omenesc.   

            Disciplinele din cadrul ariei curriculare ,,Arte” au furnizat de asemenea un 

suport semnificativ, furnizând detalii care au contribuit deopotrivă la configurarea 

caracterului interdisciplinar, cât şi la cultivarea gustului estetic, la stimularea 

receptivităţii elevilor vizavi de frumosul din artă (muzică şi pictură). Existența unor 

artiști de valoare din rândul femeilor , cât și al bărbaților contribuie la întărire ideei 

că între cele două sexe nu există diferențe în ceea ce privește creativitatea. 

 Realizarea demersului interdisciplinar prin mijlocirea proiectului tematic, se 

înscrie pe coordonatele promovării unor metode de tip interactiv, care solicită 

mecanismele gândirii, inteligenţele multiple, creativitatea, imaginaţia, cooperarea 

între elevi, dimensiuni fundamentale ale unui învăţământ modern. 

Bibliografie: 

Programele școlare pentru clasele a III-a si a IV-a  aprobate de Ministerul Educației 
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Abordări actuale ale dimensiunii de gen în educaţie 

Prof. dr. Vasile Anca – Irina 

Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare  

Loc. Alexandria, jud. Teleorman 

1. Abordări teoretice ale genului  

O analiză succintă a perspectivelor teoretice asupra problematicii de gen 

evidenţiază două perspective majore: cea biologică şi cea culturală. 

 Perspectiva biologică a tratării genului subscrie în general motto-ului 

„anatomy is destiny”. Cu alte cuvinte, genul este, mai mult decât fundamentat 

biologic, programat în evoluţia socială a indivizilor. Datul biologic (rolul 

reproductiv diferit, diferenţele hormonale, poziţia ierarhică în grup, diviziunea 

muncii ş.a.) susţin aceste teorii guvernează asupra comportamentelor sociale, 

asupra relaţiilor intra şi inter-genuri. Susţinătorii cei mai consecvenţi ai acestei 

abordări sunt etologii şi socio-biologii (Desmond Morris, Konrad Lorentz, Edward 

Wilson ş.a.).  

 Perspectiva culturală poate fi împărţită în mai multe direcţii principale: 

psihologică, psiho-sociologică, sociologică, antropologică, culturalistă. Desigur, 

separarea aceasta este mai mult scolastică, deoarece, în fapt, ca transfer şi utilizare 

de concepte şi de perspective analitice, diferenţele între abordări se reduc (se 

micşorează). Ceea ce uneşte toate aceste perspective este centrarea pe ideea 

„colonizării biologicului de către social”. Cu alte cuvinte, biologicul este un dat, 

între altele, dar el este profund instrumentat, la nivel de gen, de latură socială. 

Identitatea de gen, relaţiile intra şi inter-genuri se produc pe parcursul unui proces 

continuu şi laborios de comunicare şi de negociere socială.  

2. Tratarea problematicii de gen în România. Privire de ansamblu  

 Extinderea vizibilităţii publice a tematicii de gen a înregistrat un pas 

important prin apariţia publicaţiei Analize. Revista de studii feministe (1997) 

editată de Societatea de Analize Feministe AnA. Un alt moment important în 

această direcţie s-a produs odată cu apariţia colecţiei Editurii Polirom, intitulată 

Studii de Gen coordonată de Mihaela Miroiu. Ancheta privind dimensiunea de gen 

în societatea românească – Barometrul de Gen (august 2000) – realizată cu 

sprijinul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, de către institutul The Gallup 

Organisation Romania, a asigurat o bază de raportare pentru această tematică. Pe 

baza datelor oferite de acest barometru, Institutul de Studii ale Dezvoltării a realizat 

în 2001 o analiză detaliată (Pasti, V., Ilinca, C., O realitate a tranziţiei: 

Discriminarea de gen. În: Raport de cercetare, Institutul de Studii ale Dezvoltării, 

Bucureşti, 2001). Un alt moment important în construirea direcţiei investigative 

asupra componenţei de gen l-a reprezentat studiul statistic al indicatorilor de gen, 

întreprins în 2000 de către Comisia Naţională de Statistică şi PNUD (Femeile şi 

bărbaţii în România, Institutul Naţional de Statistică, PNUD, Bucureşti, 2000)., 

care a oferit o imagine de ansamblu asupra diferenţelor de gen din perspectivă 

educaţională, socio-economică etc.  

 Interesul factorilor guvernamentali faţă de problematica de gen, manifestat 

mai ales în ultimii ani, poate fi ilustrat prin dezvoltarea unor instituţii cu 
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responsabilităţi în domeniu: Direcţia pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi 

Bărbaţi (în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei), fondată în 

anul 1995, asigură accesul nediscriminatoriu al femeii pe piaţa muncii; efectuează 

analize şi studii de gen; promovează informaţiile din domeniu în toate mediile 

sociale. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, înfiinţat în 2001, are 

rolul de a implementa principiul egalităţii între cetăţeni, aşa cum este prevăzut în 

Constituţia României, în legislaţia internă şi în documentele la care România este 

parte semnatară.  

3. Dimensiunea de gen în educaţie. Studii şi proiecte  

 Sistemul de învăţământ, prin conţinuturi şi prin modalităţi didactice de 

transmitere a acestora, prescrie modele de gen în ceea ce priveşte integrarea socială 

şi dezvoltarea profesională a indivizilor. Această prescriere poate uzita de modul 

tradiţional, "naturalizat" social (prin experienţa familială, din grupul de prieteni, 

prin constrângeri socio-culturale) de abordare a relaţiilor între genuri sau poate 

chestiona reflexiv acest mod, neluând lucrurile ca fiind "de la sine înţelese".  

Vom prezenta în continuare o serie de studii şi proiecte realizate în această direcţie, 

unul dintre factorii principali ai selecţiei fiind nivelul de mediatizare a acestora.  

Câteva studii în domeniu: O cercetare care explorează dimensiunea de gen în 

educaţia preşcolară, realizată în 2000, o reprezintă Stereotipurile etnice şi de gen la 

preşcolari (Chiru, C., Ciupercă, C. în: Sociologie Românească, 2000, nr. 3-4, p. 

133-146). Metodologia folosită de autori este de factură psiho-sociologică şi este 

utilizată în scopul evidenţierii manifestării stereotipurilor etnice şi de gen la nivel 

de relaţii intra-grup şi inter-grupuri, la vârsta preşcolară. Principalele elemente 

legate de tematică relevate de studiu sunt:  

 Expresiile stereotipice sunt folosite diferit de la o grupă de vârstă la alta, în 

sensul includerii, respectiv excluderii persoanelor din afara grupului propriu 

(datorită modelului educaţional promovat, mai cooperant la grupa 

pregătitoare decât la cea mare).  

 Structurarea trăsăturilor de gen urmează linia stereotipizării: băieţii – 

puternici, curajoşi, iar fetele – atente la nevoile băieţilor, sensibile, grijulii, 

cu manifestări artistice.  

Studiul a confirmat ipoteza conform căreia imaginea de sine a copilului, în raport 

cu genul, se formează încă de la vârste timpurii, prin inculcarea modelelor sociale 

de relaţionare între grupuri, ca rezultat al modelelor parentale, dar prin confirmarea 

şi întărirea lor de către grupul de co-vârstnici.   

 Studiul Stereotipuri de gen în educaţie: cazul unor manuale de ciclu primar 

(Grünberg, L.‚ în Revista de cercetări sociale, nr. 4/1996) are ca obiectiv 

investigarea dimensiunii de gen, aşa cum apare aceasta în două manuale alternative 

de Limba română pentru ciclul primar. Aspectele urmărite prin analiza de text şi de 

imagine sunt: modelul de feminin/masculin propus, acţiunile pe care le realizează 

fetele/băieţii, respectiv femeile/bărbaţii, imaginile, rolurile şi meseriile atribuite 

acestora. Concluziile desprinse sunt: băieţii/bărbaţii domină cantitativ – ca prezenţă 

în texte şi imagini; băieţii/bărbaţii sunt cei care fac, iar fetele/femeile sunt cele care 

sunt; rolurile şi meseriile atribuite celor două sexe sunt tradiţionale şi anacronice.  
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În studiul Manifestări explicite şi implicite ale genului în programele şi manualele 

şcolare (Grünberg, L., Ştefănescu, D.O. în: Vlăsceanu, L. (coord.), Şcoala la 

răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculum-ul învăţământului obligatoriu. 

Studiu de impact, Iaşi, Ed. Polirom, 2002) s-a avut în vedere evaluarea 

modalităţilor de reflectare a dimensiunii de gen în curriculum-ul şcolar, la nivelul 

ciclurilor primar şi gimnazial. Studiul a avut în vedere următoarele aspecte: 

obiective-cadru, obiective de referinţă, activităţi de învăţare, conţinuturi, sugestiile 

pentru autorii de manuale şi sugestiile metodologice pentru profesori, limbajul 

general folosit (ca mesaj explicit sau implicit), standarde curriculare, descriptori de 

performanţă. Concluziile principale ale studiului au evidenţiat următoarele aspecte: 

Conţinuturile educaţionale promovează un model static al relaţiilor de gen, fiind 

indusă mai degrabă segregarea decât colaborarea de gen. Rolurile de gen sunt 

preponderent tradiţionale şi anacronice (nu sunt actualizate, nu oferă o imagine la 

zi a situaţiei, inhibând posibilitatea comparării, a alegerii dintre alternative).  

Studiul Aspecte de gen în formarea iniţială (Grünberg, L. în: Ştefănescu, D.O., 

Miroiu, M. (coord.), Gen şi politici educaţionale, Bucureşti, 2001. Studiul este 

parte a componentăa cercetării Dimensiunea de gen a educaţiei. O cercetare 

aplicată.) a investigat modul în care cadrele didactice (educatori şi învăţători) sunt 

pregătite să trateze şi să gestioneze problematica de gen în educaţie. Metoda de 

studiu a constat în analiza de conţinut, din perspectiva problematicii de gen, a unor 

materiale şi documente şcolare utilizate în formarea iniţială a cadrelor didactice: 

planuri de învăţământ, manuale şcolare, materiale destinate orelor de dirigenţie 

(consiliere şcolară). Concluziile conturate în urma acestei analize au fost:  

Tematica educaţiei pentru gen nu este o preocupare explicită şi concertată. Există o 

probabilitate puternică a unor aşteptări de performanţă mai bună a băieţilor la 

discipline matematice şi tehnice, respectiv la cele umaniste pentru fete. După cum 

se observăm din această trecere în revistă a studiilor şi proiectelor referitoare la 

dimensiunea de gen în educaţie, acestea pun accent pe următoarele aspecte: 

conştientizarea dimensiunii de gen de către actorii implicaţi, parteneriatul de gen, 

informare şi formare privind consecinţele practicilor de discriminare de gen, 

implicarea tinerilor şi a profesorilor în acţiuni de promovare şi susţinere a egalităţii 

de gen. Aspecte precum orientarea socio-profesională a elevilor, conţinuturile 

programelor şcolare şi asocierea între gen şi caracteristici fizice şi de personalitate 

etc. se subsumează teoriei privind distincţia utilitară a rolurilor de gen (în viaţa 

publică şi în cea privată), formulată de sociologul american T. Parsons: 

instrumentală pentru băieţi, expresivă în ceea ce le priveşte pe fete. Cercetarea 

noastră a luat în considerare multe dintre aspectele asupra cărora s-au concentrat 

studiile şi proiectele menţionate anterior. Ceea ce aduce în plus este o analiză 

detaliată a faţetelor de manifestare a dimensiunii de gen în curriculum-ul 

implementat: perceperea genului de către profesori şi elevi, modalităţi de 

organizare a spaţiului fizic şcolar, conţinuturi educaţionale, metode şi strategii 

didactice de predare şi evaluare, relaţiile profesori-elevi, elevi-elevi, orientare 

şcolară şi profesională. S-a realizat şi o evaluare privind participarea la educaţie pe 

baza unor indicatori statistici referitori la calitatea, eficienţa şi rezultatele acesteia.  
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Modalități practice de realizare a educației de gen in școală 

Prof. VALENTIN Radulescu 

Lic.teh.”Constantin Brancoveanu”-Scornicesti, jud. Olt 

 

 Dimensiunea socială a educației, caracterul ei istoric, dar și prospectiv 

reclamă necesitatea ca educația să răspundă necontenit unor exigențe ale educației, 

realității naționale. 

 Spațiul social contemporan este caracterizat de varietatea problemelor care 

îl circumscriu: o evoluție rapidă a cunoașterii și tehnologiei. 

 Valul schimbării și  al noutăților care asaltează viața umanității și a fiecărei 

colectivități umane, a făcut necesare nu numai strategii globale corelate, ci și 

educație prin schimbare. 

A trăi înseamnă a evolua, a deveni fără a-ți abandona matca propriei personalități. 

 Există mai multe modalități de introducere a acestor noi tipuri de 

conținuturi în planurile și programele de învățămînt, fiecare având avantaje și 

dezavantaje . În toate cazurile , o nouă filosofie trebuie să-și facă loc în elaborarea 

curriculum-ului, astfel încât elevii să nu mai fie privați de cunoașterea 

problematicii lumii în care trăiesc.  

 În mod necesar se impune reciclarea profesorilor, pentru a putea prezenta 

această problematică în manieră trans- interdisciplinară, surprizându-i 

complexitatea, globalitatea. Colaborarea sistematică între profesori, predarea în 

echipă, realizarea de lecții de sinteză la sfârșitul semestrului printre conexiuni 

interdisciplinare presupun o  pregătire adecvată a profesorilor în acest sens. 

 Educația trebuie să ajute la rezolvarea unor probleme cu care se confruntă 

societatea , în care scop se impune : perfecționarea coerenței interne a  sistemelor 

cu societatea, asigurarea unei anumite stabilități și continuități care  să le asigure 

eficiența. 

 Dezvoltarea educației este considerată, tot mai mult, o variabilă 

independentă a celei economice, cerându-i-se să le dezvolte celor antrenați în 

procesul educativ (copii, tineri  și adulți) nu doar capacitatea de a se adapta la 

schimbări (îndeosebi la cele ale pieței muncii cu problemele ei de șomaj), ci și 

capacitatea de a le prevedea și de a se pregăti în această nouă perspectivă.  

Educația trebuie să ajute la rezolvarea unor probleme cu care se confruntă 

societatea, în care scop, se impune: perfecționarea corenței interne a sistemelor cu 

societatea, dar și asigurarea unei anumite stabilități și continuități (deși sunt 

obligate să se reînnoiască într-un ritm accelerat) care să le asigure eficiența. 

 Sintetizând, putem spune că în prezent educația îndeplinește în România 

următoarele funcții principale: asigură ,,realizarea idealului educațional întemeiat 

pe tradițiile umaniste, pe valorile democrației și pe aspirațiile societății românești și 

contribuie la păstrarea identității naționale,, realizează dezvoltarea liberă, integrală 

și armonioasă a individualității umane, formarea personalității umane și creative 

selecționează și transmite, de la o generație la alta, un sistem de valori materiale și 

spirituale, considerate fundamentale; asigură pregătirea resurselor umane, 

corespunzător cerințelor dezvoltării economico- sociale a țării, ale pieței muncii; 
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pregătește copiii, tinerii și adulți pentru integrarea socioprofesională, ca și pentru 

adaptarea la schimbările care au loc în știință și cultură, în lumea muncii și a 

profesorilor, în societate în general și în modul de viață al oamenilor; pune la 

dispoziția tuturor oamenilor mijloacele necesare pentru dezvoltarea lor 

neîntreruptă, pe tot parcursul vieții, potrivit principiului educației permanente. 

 Eficiența procesului educațional depinde, pe de o parte, de adaptarea 

conținuturilor la particularitățile structurilor gândirii subiecților, la experinența lor 

de viață, iar pe de altă parte, de limitele până la care solicitările/operațiile 

intelectuale și psihometrice pot fi aduse. 

 Într-o oarecare măsură putem fi de acord cu afirmația lui J. Bruner conform 

căreia ,, oricine poate învăța orice, la orice vârstă , cu condiția ca acel conținut să-i 

fie prezentat într-o formă accesibilă,,. Legile ,,proximei dezvoltări ,, sunt 

complementare acestui adevăr, ,, forțând ,, latențele individului spre a se 

transforma în performanțe. Bineînțeles, limitele acestei ,, supralicitări ,, a naturii 

umane trebuie bine gîndite de experții în materie de pedagogie și psihologie , 

întrucât orice dezechilibru psihic / fizic creat poate genera serioase perturbări. 

 Intuiția, materializare a imaginilor perceptive, servește ca suport în 

elaborarea noțiunilor, raționamentelor, sintezelor etc. Schemele de activitate 

mintală, structurile operaționale constituie, conform psihologiei genetice al cărei 

fondator a fost J. Piaget , elementul fundamental al gândirii .  

 Eficiența mijloacelor de învățământ depinde nu munai de calitatea lor , ci , 

în primul rând , de modul în care sunt integrate în activitatea didactică . Indifirent 

de categoria lor ele pot contribui la ridicarea eficienței și calității învățării numai 

atunci când sunt selecționate și folosite rațional , când sunt subordonate atingerii 

obiectivelor didactice.  

 În orice sistem de învățare metodele și mijloacele de învățământ sunt 

interdependente, se condiționează reciproc . Adaptarea riguroasă a mijloacelor de 

învățământ la sarcinile pe care trebuie să le realizăm în activitatea de învățământ 

constituie o condiție indispensabilă a eficienței acestor mijloace. Posibilitățile 

virtuale, intrinseci ale fiecărui mijolc de învățământ, unalim recunoscute, pot însă 

să fie valorificate numai sub conducerea și îndrumarea nemijlocită a cadrului 

didactic.   

 Realizarea unei eficiențe  sporite a mijloacelor de învățământ în procesul 

instructiv – educativ depinde totodată , și de maiestria cu care cadrul didactic 

reușește să integreze efectiv aceste mijloace în cadrul formelor de organizare . 

 Procesul de integrare a acesor mijloace de învățământ solicită cadrului 

didactic o pregătire activă, complexă, care începe cvu mult înainte de desfășurarea 

activității propriu-zise și se încheie odată cu stabilirea concluziilor desprinse din 

evaluarea acestora, pe baza cărora se vor adopta apoi măsuri pentru optimizarea 

activității didactice.  

 Ridicarea calității, valorii si eficienței procesului de învățământ necesită și 

respectarea unor condiții privind alegerea si folosirea mijloacelor de învățământ. 

Printre acestea pot fi evidențiate urmatoarele: 
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a) Dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ, a disciplinelor și activitatilor 

acestora cu o bogată, variată, perfecționatăși adecvată gama de mijloace de 

învățământ. Aceasta trebuie sa fie preocuparea managerilor învățământului si a 

tuturor cadrelor didactice. Respectarea acestei condiții are nevoie și de sprijinul 

nemijlocit al beneficiarilor învățământului, care trebuie ca devină sponsorii 

acestuia. Orice economie rău inteleasăîn dotarea unităților de învățământ cu 

mijloace didactice se va repercuta negativ asupra pregatirii tinerilor si a societății. 

 

b) Folosirea mijloacelor de invățământ atât in activitatea frontalăși în echipa, cât și 

în activitatea de  învățare independentă, individuală. 

 

c) Mijloacele de învățământ pot si trebuie folosite in intregul proces de predare-

învățare, indeplinindu-i astfel rolurile variate: ilustrativ, demonstrativ, aplicativ și 

chiar evaluativ. 

 

d) Mijloacele de învățământ să fie folosite atât pentru obținerea unor performante 

cognitiv-formativ-aplicative in pregătirea tinerilor, cât și pentru asigurarea 

accesibilității si eficienței actului de predare-învățare. 

e) Strategia mijloacelor de învățământ, pentru a duce la rezultate valoroase si 

eficiente, trebuie să se bazeze pe corelația acestora cu toate componentele 

procesului didactic: obiective, conținuturi, principii, metode, forme de activitate, 

relatie adecvata profesor-elev(student). 

 

f) Pentru realizarea unei strategii adecvate si eficiente a mijloacelor de învățământ, 

trebuie să se ia in seama datele oferite de principiile didactice –indeosebi intuitie, 

legarea teoriei de practica si metodele de învățământ - mai ales pe demonstratia 

intuitivă, modelarea, simularea, cât și algoritmizarea, atât in situația învățământului 

bilateral, cât și învățământului asistat de calculator. 

 

g) Desigur, inteligența si spiritul de creativitate ale profesorului și ale celui (celor) 

care invăța, in strânsa corelație cu concretetea actului didactic, cu particularitățile 

de vârsta și individuale, cu gradul și profilul școlii (facultăți), specificul 

disciplinelor de învățământ și al activităților didactice, constituie condiții 

importante ale sporirii si eficienței folosirii mijloacelor deînvățământ. 
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ROLUL CADRELOR DIDACTICE ÎN PROMOVAREA  

DIMENSIUNII DE GEN 

Prof. PUPĂZĂ VASILICA 

LICEUL TEHNOLOGIC HALÎNGA, jud. MEHEDINȚI 

 

 Dincolo de a fi un proces psihologic individual, imaginea de sine este şi un 

produs al socializării de gen, al interacţiunii. Într-un cadru instituţional cum este 

şcoala, „socializarea de gen se defineşte ca un proces prin care se încurajează sau 

se descurajează anumite comportamente şi atitudini ale unui anumit gen, prin care 

se comunică ceea ce este potrivit pentru normele de gen ale momentului, prin care 

se învaţă limbajul culturii respective, se comunică şi se transmite permanent”. 

Spaţiul şcolar reuneşte două tipuri de relaţii majore în care este implicat un elev: 

cele dezvoltate în raport cu colegii şi cele dezvoltate în raport cu cadrele didactice. 

Din această perspectivă, procesul de construire a identităţii de gen a elevului este 

unul dublu determinat, şi se produce, cel mai probabil, atât prin expunerea la 

stereotipiile de gen ale colegilor, cât şi la stereotipiile de gen ale cadrelor didactice. 

Pentru început, vom examina  opiniile cadrelor didactice privind trăsăturile pe care 

obişnuiesc să le atribuie elevilor sau elevelor în timpul orelor ori în cadrul 

activităţilor extraşcolare. Acest tablou va fi completat prin investigarea opiniilor 

elevilor privind atributele sau rolurile de gen pe care profesorii le promovează în 

spaţiul şcolar. Vom ţine cont de faptul că opiniile elevilor surprind deopotrivă 

stereotipii de gen specifice cadrelor didactice şi propriile stereotipii de gen. Astfel, 

rezultatele obţinute ne vor ajuta să înţelegem mai bine atât rolul cadrelor didactice 

în promovarea unor modele de gen în spaţiul şcolar, cât şi modelele de gen 

specifice lotului de elevi investigat. 

Opinii ale cadrelor didactice  

Intervievaţi în legătură cu recomandările pe care le fac la clasă, mai mult de 

o treime dintre profesori declară că nu obişnuiesc să formuleze recomandări pentru 

fiecare sex în parte. Cea mai frecventă justificare pe care o oferă este aceea că orice 

diferenţiere, în sine, pune sub semnul întrebării tratamentul egal al elevilor şi 

creează discriminări. Totuşi, majoritatea profesorilor investigaţi susţin că 

obişnuiesc să formuleze recomandări diferite în funcţie de sexul elevilor. În cazul 

băieţilor, cele mai frecvente exemple oferite sunt: trebuie să fie respectuoşi, 

politicoşi; să protejeze, să nu fie violenţi cu fetele; să respecte fetele, să se poarte 

delicat cu ele şi să le apere atunci când e cazul; să se implice în diferite reparaţii 

necesare în clasă; să fie mai atenţi la igiena personală, curaţi; mai atenţi la ţinuta 

vestimentară („nu trebuie să se îmbrace numai în trening”); să fie cuminţi şi harnici 

(„cum sunt fetele”); să nu piardă vremea fără rost; să fie atenţi în timpul lecţiei; să 

nu plângă („pentru că sunt băieţi”); să se implice mai mult în activităţile 

gospodăreşti („mulţi se cred uşuraţi de munci”). Principalele recomandări pe care 

cadrele didactice investigate le-au prezentat, în cazul fetelor, sunt următoarele: 

trebuie să se implice în activităţile care ţin de aspectul clasei; să aibă o ţinută 
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îngrijită, să fie mai decente („să nu se machieze excesiv”); să vorbească frumos; să-

şi păstreze feminitatea; să fie mai gospodine; să fie mai ordonate şi responsabile 

(„căci ele vor fi nucleul familiei de mâine”); să fie răbdătoare şi să nu se lase 

intimidate de băieţi.  

După cum se observă, atât în cazul fetelor, cât şi în cazul băieţilor, 

majoritatea acestor recomandări ţin de disciplină, maniere, limbaj sau ţinută. 

Astfel, profesorii au tendinţa de a se referi în cazul fetelor, în principal, la aspectul 

exterior şi la anumite roluri de gen tradiţional feminine, în timp ce, în cazul 

băieţilor, recomandările se referă cu predilecţie la disciplină. Chiar dacă efectele 

pozitive ale formulării unor recomandări diferenţiate au fost mai rar formulate 

explicit („exemplele trebuie să fie stimulative, să încurajeze elevii aparţinând 

celuilalt sex să identifice carenţe, dificultăţi şi să demonstreze concret că acestea 

pot fi depăşite”), cadrele didactice par să susţină ideea că această abordare are un 

impact pozitiv asupra cooperării între elevi.  

Cu toate acestea, un număr relativ scăzut de recomandări se referă la relaţii 

de gen sau la anumite modele de interacţiune. După cum am văzut, băieţii sunt 

încurajaţi de profesori să aibă un comportament protector faţă de fete, să îşi 

cenzureze agresivitatea faţă de ele, să le respecte, în vreme ce fetele sunt încurajate, 

în primul rând, să înţeleagă particularităţile celuilalt gen („să aibă răbdare cu 

băieţii”). Se poate remarca faptul că recomandările profesorilor se apropie de două 

moduri tradiţionale de educaţie, unul specific eticii drepturilor şi altul specific eticii 

grijii. Cu toate acestea, rezultatele cercetării arată că, în unele cazuri, profesorii 

recomandă unui gen anumite trăsături caracteristice în mod tradiţional celuilalt gen: 

„uitaţi-vă cât de îngrijit s-au îmbrăcat fetele, de ce nu încercaţi să le urmaţi 

exemplul?”. 

Observaţiile la clasă confirmă starea de fapt descrisă mai sus. În cazul 

orelor asistate au existat situaţii în care cadrele didactice au făcut apel la 

recomandări de gen în procesul didactic, reuşind să stimuleze cooperarea, 

parteneriatul între elevi (şi, implicit, învăţarea). Cu toate acestea, am semnalat şi 

multe cazuri în care profesorii formulează aceste recomandări pornind de la 

principiul competiţiei între elevii de sexe diferite, afectând negativ procesele de 

interiorizare de gen. Prin utilizarea unor formule de tipul „dacă ele pot, voi (băieţi) 

de ce nu vă străduiţi să reuşiţi?” elevii ajung să nu mai fie deloc stimulaţi de 

comparaţiile cu celălalt gen, ci, printr-un complex de inferioritate, ajung să reifice 

aceste diferenţe şi să le considere constitutive propriului gen. Ei vor considera a 

priori că anumite activităţi nu li se potrivesc, că nu sunt conforme cu „înzestrarea” 

specifică genului, iar anumite performanţe înregistrate de celălalt gen devin 

argumente în favoarea acceptării lipsei lor de performanţă. 

Elevii au încercat să indice caracteristicile asociate de profesori fiecărui gen 

(de tipul băieţii sunt/fetele sunt), comportamentele aşteptate şi cele amendate (de 

tipul băieţii trebuie/nu trebuie; fetele trebuie/nu trebuie), luând în considerare 

experienţele din spaţiul şcolar. În opinia elevilor investigaţi, trăsăturile menţionate 

cel mai frecvent de profesori în legătură cu fetele sunt: conştiinciozitate (harnic, 

silitor, gospodar), cuminţenie (responsabil, serios, disciplinat, respectuos), 
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slăbiciune (uşurinţa de a fi rănit), timiditate (frica), perseverenţă (răbdător). Aceste 

trăsături asociate cu predilecţie fetelor au fost prezentate de elevi cu frecvenţe 

cuprinse între 32,3% şi 14% din totalul răspunsurilor înregistrate. Analiza 

răspunsurilor în funcţie de apartenenţa la un anumit sex şi de nivelul de studii al 

respondenţilor (gimnazial/liceal) nu evidenţiază diferenţe semnificative. În 

declaraţiile elevilor referitoare la recomandările profesorilor privind atitudini şi 

comportamente dezirabile, se constată faptul că cel mai frecvent menţionate sunt 

formulările de tipul: fetele trebuie să fie conştiincioase, cuminţi (responsabile, 

serioase, disciplinate, respectuoase), încrezătoare (în forţele proprii), îngrijite şi 

tolerante. Astfel, cel mai adesea, cadrele didactice recomandă fetelor să fie harnice 

(atât la învăţătură, cât şi în activităţile domestice), ascultătoare, atente la nevoile 

celorlalţi (în special în relaţie cu băieţii) şi la ţinuta proprie.  

Nici unul dintre atributele asociate fetelor de cadrele didactice nu este 

asociat în mod semnificativ băieţilor. În cazul acestora, trăsăturile menţionate cel 

mai frecvent de profesori, în opinia elevilor, sunt îndrăzneala (curajos), puterea 

(rezistent), delăsarea (leneş), obrăznicia (indisciplinat, iresponsabil, batjocoritor, 

ironic), agresivitatea, încăpăţânarea (inflexibil). Ponderi relativ apropiate se obţin şi 

în cazul în care analizăm răspunsurile în funcţie de nivelul de studii, excepţiile 

fiind delăsarea (mai des menţionată de elevii de liceu) şi indisciplina (mai des 

menţionată de elevii de gimnaziu). Luând în considerare apartenenţa la un anumit 

sex al respondenţilor, analiza răspunsurilor arată că fetele au menţionat aceste 

atribute cu o pondere  

După cum se poate observa, în opinia elevilor, cu câteva excepţii, trăsăturile 

de gen promovate în spaţiul şcolar de cadrele didactice sunt perechi antitetice 

(îndrăzneală – timiditate; putere – slăbiciune; delăsare – conştiinciozitate; 

cuminţenie – indisciplină), asociate unuia dintre genuri. Comparând formulările 

adresate fetelor cu recomandările adresate băieţilor, se poate observa faptul că 

fetelor le sunt asociate atribute precum cuminţenia, conştiinciozitatea, slăbiciunea 

şi timiditatea, în vreme ce băieţilor le sunt asociate atribute opuse: obrăznicia, 

delăsarea, puterea şi agresivitatea. Această observaţie se aplică atât pentru forma 

pozitivă (fetele/băieţii trebuie să), cât şi pentru forma negativă (fetele/băieţii nu 

trebuie să). Aceste recomandări au fost formulate şi de cadrele didactice în cadrul 

interviurilor individuale, după cum a fost prezentat anterior. În opinia elevilor, cel 

mai des menţionate trăsături asociate de profesori atât fetelor, cât şi băieţilor sunt 

cuminţenia şi conştiinciozitatea. Aceste atribute considerate dezirabile pentru orice 

elev, indiferent de apartenenţa la un anume sex, sunt similare celor identificate în 

cazul interviurilor cu cadrele didactice, ceea ce arată, după cum vom vedea şi în 

capitolele următoare, că stereotipiile profesorilor se manifestă atât în ceea ce 

priveşte genul, cât şi în ceea ce priveşte elevul ideal.  
BIBLIOGRAFIE:  
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MODELE DE GEN ASUMATE DE ELEVI 

Prof. NICOLICIOIU MIHAELA 

LICEUL TEHNOLOGIC HALÎNGA, jud. MEHEDINȚI 

Trăsăturile pe care cadrele didactice le asociază sau le recomandă cel mai 

des băieţilor ori fetelor sunt, într-o bună măsură, specifice modelelor tradiţionale de 

gen. Elevii din lotul investigat au fost invitaţi mai întâi să asocieze o serie de 

trăsături ca fiind specifice în general fetelor, băieţilor sau comune ambelor genuri. 

Pe de altă parte, elevii au fost solicitaţi să se autocaracterizeze, indicând anumite 

trăsături pe care le consideră specifice pentru sine. Analizând răspunsurile obţinute 

în cazul celor două întrebări, am încercat să creionăm o imagine mai nuanţată 

despre reprezentările de gen ale elevilor din lotul investigat. Fără a ne fi propus să 

identificăm în detaliu un model de reprezentare a genului în cazul lotului de elevi 

investigaţi (aceasta presupunând o investigaţie în sine), am reuşit să obţinem o serie 

de informaţii utile privind modul în care aceştia îşi reprezintă identitatea de gen.  

Trăsături asociate genurilor, de către elevi. 

 Analiza răspunsurilor privind trăsăturile de gen a arătat că, în opinia 

elevilor investigaţi, atributele cel mai frecvent asociate fetelor sunt foarte apropiate 

de modelul tradiţional feminin: nevoia de protecţie, slăbiciunea (sensibil, milos), 

cuminţenia (blând, bun, liniştit), frica, conştiinciozitatea. Ponderea în care aceste 

trăsături au fost asociate fetelor nu se diferenţiază în funcţie de sexul, de mediul de 

rezidenţă sau de vârsta elevilor respondenţi. De exemplu, nevoia de protecţie a fost 

menţionată de 74,3% dintre eleve şi 74% dintre băieţi, de 79,5% elevi din mediul 

rural şi 72,2% elevi din mediul urban, 73,6% elevi de gimnaziu şi 75,1% elevi de 

liceu. Şi trăsăturile menţionate cel mai des ca fiind specifice băieţilor corespund 

într-o mare măsură modelului tradiţional masculin: rezistenţă fizică, putere, 

agresivitate, delăsare, curaj.  

Pe lângă atributele menţionate anterior, alte trăsături precum înclinaţia spre 

ştiinţe exacte, independenţa sau capacitatea de sinteză sunt asociate cu frecvenţă 

mai mare băieţilor, în vreme ce flexibilitatea, participarea activă la oră, timiditatea 

sau înclinaţia spre detaliu sunt asociate mai mult fetelor.  

Şi în acest caz putem regăsi trăsături specifice modelelor tradiţionale de 

gen. Totuşi, este interesant de remarcat şi faptul că există un număr important de 

elevi care consideră aceste atribute ca fiind comune ambelor genuri. Acest lucru ne 

indică faptul că, în cazul lotului de elevi investigat, există şi cazuri de disociere faţă 

de modelele tradiţionale, situaţie confirmată şi de polarizarea relativ redusă în cazul 

altor trăsături considerate în mod tradiţional ca fiind specifice bărbaţilor (de 

exemplu, îndrăzneţ, încăpăţânat, nestatornic) sau femeilor (de exemplu, 

perseverent, cu dorinţă de cooperare, statornic).  

 În asocierea trăsăturilor cu un gen sau altul nu s-au înregistrat diferenţe 

importante în funcţie de apartenenţa la un anumit sex al respondenţilor. Totuşi, 

după cum este de aşteptat, anumite trăsături „negative”, precum delăsător, rigid, 

fricos, slab etc. sunt asociate într-o mai mică măsură propriului gen. În acelaşi 

timp, anumite trăsături „pozitive”, asociate în mod tradiţional unui gen sau altul, 

sunt mai des menţionate de genul respectiv. Astfel, puterea sau curajul sunt mai 
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frecvent menţionate de către băieţi ca fiind specific masculine, în vreme ce trăsături 

precum perseverent, cuminte sunt menţionate mai ales de fete ca fiind specific 

feminine. S-au înregistrat anumite diferenţe între răspunsurile oferite de elevii de 

liceu şi cei de gimnaziu. Astfel, o serie de trăsături, precum frica, timiditatea, 

sensibilitatea – în cazul fetelor sau îndrăzneala, puterea – în cazul băieţilor, sunt 

menţionate mai frecvent de elevii din gimnaziu; în comparaţie cu aceştia, elevii din 

liceu consideră aceste trăsături ca fiind specifice ambelor genuri.  

Putem vorbi, în acest caz, de o mai mare apropiere de modelul de gen 

tradiţional a elevilor cu vârste mai mici şi de o tendinţă de distanţare faţă de acesta 

a elevilor cu vârstă mai mare. Această situaţie poate fi explicată prin atitudinea 

critică mai evidentă la vârsta adolescenţei, prin manifestarea nonconformismului 

faţă de reguli şi stereotipii, în general, prin creşterea experienţei de interacţiune şi 

de intercunoaştere între cele două genuri, în această perioadă de dezvoltare. 

Anumite diferenţe se înregistrează şi în funcţie de mediul de rezidenţă al elevilor 

investigaţi.Astfel, trăsături asociate modelelor tradiţionale par mai puternic 

interiorizate în cazul elevilor din mediul rural, în vreme elevii din mediul urban au 

tendinţa de a se conforma mai puţin acestui model, asociindu-le ambelor genuri. 

Răspunsurile elevilor indică şi faptul că anumite asocieri de gen variază şi în 

funcţie de mărimea şi componenţa frației. Astfel, spre deosebire de copiii unici, 

elevii care au fraţi şi în special elevii cu o fratrie în a cărei componenţă intră atât 

fete, cât şi băieţi, se distanţează mai uşor de modelul tradiţional, asociind ambelor 

genuri trăsături „tradiţional” masculine sau feminine.  

Trăsături autoasumate de către elevi  

Modul în care elevii asociază unui gen atribute specifice modelelor 

tradiţionale privind feminitatea sau masculinitatea evidenţiază conformitatea sau 

divergenţa faţă de anumite stereotipii sociale în ceea ce priveşte identitatea de gen. 

Trăsăturile menţionate prin autocaracterizare sunt într-o măsură mai mică 

polarizate pe genuri.Elevii se definesc printr-o serie de trăsături prin care se 

distanţează sau chiar neagă specificul de gen construit social în mod tradiţional.  

Elevii investigaţi, atât fetele cât şi băieţii, se autocaracterizează utilizând o foarte 

mare varietate de trăsături. Analiza noastră s-a oprit numai asupra celor indicate cu 

o frecvenţă mai mare. Pentru a compara caracterizările proprii cu reprezentările 

privind modelul social, am utilizat ca reper lista caracteristicilor de la prima 

întrebare adresată elevilor. După cum se poate observa, principalele atribute prin 

care se autodefinesc băieţii investigaţi sunt specifice modelului tradiţional al 

masculinităţii: curajul, puterea, independenţa, încăpăţânarea. Alături de 

conştiinciozitate, elevii menţionează cu o frecvenţă relativ importantă şi alte 

caracteristici, opuse reprezentărilor tradiţionale despre genul masculin, precum 

cuminte, timid, schimbător, cooperant, vulnerabil.Să remarcăm astfel că, deşi 

majoritatea băieţilor investigaţi consideră conştiinciozitatea, timiditatea sau 

cuminţenia ca fiind atribute specifice fetelor, aproape o cincime dintre aceştia şi le 

autoasumă.Se poate vorbi, aşadar, despre o „relativizare” a modelelor tradiţionale 

de gen în cazul băieţilor investigaţi.Aceeaşi tendinţă poate fi remarcată şi în cazul 

fetelor. Principalele atribute prin care acestea se autodefinesc sunt: curajul, 
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conştiinciozitatea, încăpăţânarea, puterea, cuminţenia. Putem remarca faptul că o 

parte dintre aceste trăsături (curajul, încăpăţânarea, puterea), dar şi alte 

caracteristici menţionate cu o frecvenţă relativ importantă, precum implicarea 

activă, sunt autoasumate de o proporţie ridicată a elevelor investigate, chiar dacă 

aceste atribute sunt asociate în mod tradiţional genului masculin. Majoritatea 

trăsăturilor menţionate de elevii investigaţi ca fiind definitorii pentru propria 

persoană sunt atribute „pozitive”, dezirabile în formarea personalităţii, indiferent de 

gen. Totuşi, rezultatele investigaţiei noastre arată că elevii nu au „idealizat” sau 

„cosmetizat” întru totul propria imagine, deoarece printre atributele cele mai 

frecvent menţionate se numără şi trăsături precum încăpăţânarea, timiditatea sau 

vulnerabilitatea. Elevii menţionează şi alte caracteristici „negative”: nestatornicia 

(schimbător), delăsarea, superficialitatea sau nevoia de protecţie, însă cu frecvenţe 

mai reduse. Reprezentările elevilor privind caracteristicile definitorii pentru sine 

trebuie interpretate în relaţie cu vârsta elevilor chestionaţi, care poate determina o 

anumită tendinţă de exagerare, teribilism al acestora.Şi în cazul altor atribute, 

menţionate cu frecvenţe mai reduse, se poate observa faptul că elevii se 

autodefinesc făcând apel la trăsături asociate în mod tradiţional genului opus.Se 

poate vorbi, astfel, despre o distanţare de modelul tradiţional dar, în acelaşi timp, şi 

despre o posibilă distanţare de modelele promovate de către cadrele didactice. 

Astfel, elevii din mediul rural tind să menţioneze mai frecvent caracteristici care 

corespund modelelor tradiţionale, spre deosebire de elevii din mediul urban, care se 

distanţează mai mult faţă de acest model. 

Rezultatele cercetării arată că, în cazul lotului de elevi investigat, se poate 

vorbi, deopotrivă, de o certă influenţă a reprezentărilor de gen tradiţionale, dar şi de 

o anumită distanţare faţă de acestea. Pe de o parte, un număr important de elevi 

asociază în mod curent anumite caracteristici unui gen. Trăsăturile menţionate 

reproduc, în multe cazuri, modele tradiţionale referitoare la feminitate sau 

masculinitate. Pe de altă parte, analiza noastră a relevat că elevii nu ezită în a 

menţiona, atunci când se autocaracterizează, atribute asociate, în mod tradiţional, 

celuilalt gen. De asemenea, elevii investigaţi au tendinţa de a considera anumite 

caracteristici ca fiind comune ambelor genuri. Divergenţele faţă de reprezentările 

de gen tradiţionale par să fie mai puternice în cazul elevilor din mediul urban şi al 

elevilor de liceu, în vreme ce elevii din mediul rural (în special băieţii) şi cei din 

ciclul gimnazial par să fie influenţaţi într-o măsură mai mare de reprezentările 

tradiţionale de gen. Această tendinţă este mai uşor observabilă în cazul identificării 

caracteristicilor unui anumit gen şi mai puţin evidentă în cazul autoevaluării. În 

acelaşi timp, elevii se distanţează şi de caracteristicile de gen promovate de cadrele 

didactice în spaţiul şcolar, mult mai apropiate de modelele tradiţionale. Atât fetele, 

cât şi băieţii se definesc uneori prin trăsături pe care profesorii nu le recomandă sau 

pe care, fie în general, fie cu referire la un anumit gen, le prezintă ca neacceptabile. 
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PROIECT TEMATIC 

Iliescu Cameluța Ana 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Cei șapte pitici,, Buzău 

 

TEMA ANAUALĂ: CINE SUNT / SUNTEM? 

 

DENUMIREA PROIECTULUI: ,,Aceasta sunt eu, acesta ești tu,, 

 

DURATA: 3 Ssăptămâni 

 

SUBTEMELE PROIECTULUI 

1. Povestea mea 

2. Prietenii mei 

3. Și eu am drepturi 

 

SCOP: îmbogățirea și aprofundarea cunoștințelor despre sine, familie, prieteni, 

drepturile copilului. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 să recunoască membrii familiei și rolul acestora în familie 

 să identifice obiectele de îmbrăcăminte specifice băieților și fetelor 

 să recepteze poveștile citite și să înțeleagă morala acestora 

 să efectueze diferite operatii matematice de grupre, seriere, raportare a 

numărului la cantitate și invers 

 să redea teme specifice desenului, picturii, modelajului în mod liber și 

creativ 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

  

 Proiectul tematic ,,Aceasta sunt eu, acesta ești tu,, se desfășoară pe o 

perioada de 3 săptămani, perioadă în care preșcolarii vor acumula cunoștințe despre 

fete, băieți, familie, importanța familei, fetele și băieții altor țări și obiecte de 

îmbrăcăminte specific felelor, băieților. 

 Am amenajat coltul thematic cu atlas, siluete  fete și băieți, obiecte de 

îmbrăcămine, jucării specifice fetelor și băieților. 

Într-una din zile un băiețel din grupa i-a cerut unei college să-i împrumute trusa de 

bucătărie. Fetita a refuzat, spunându-i că doar fetele gătesc. Apoi l-a întrebat pe 

baiețel: ,,Cine gătește la tine acasă?,, Răspunsul  a fost: ,,Mama și tata gătesc. O 

fetiță care a auzit discuția le-a spus celor doi că ,,Toți părinții gătesc, și mămicile și 

tătici.  

 Pornind de la aceasta discuție le-am spus copiilor să vorbim despre fete și 

băieți, despre drepturile copiilor, prieteni, famile, rase umane, iar aceștia au fost 

încântați. 
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INVENTAR DE PROBLEME 

CE ȘTIU COPIII CE DORESC SĂ AFLE 

Suntem oameni 

Suntem fetiţe şi băieţi 

Avem o familie 

Toți avem prieteni 

Fetițele se îmbracă diferit față de băieți 

Și fetele și băieții merg la grădiniță 

Cum se numesc părinţii lor şi ceilalţi 

membrii ai familiei; 

Suntem egali, indiferent de rasă, culoare, 

sex, naţionalitate, etnie sau religie. 

-De ce suntem diferiţi? 

-De ce copiii seamănă cu părinţii? 

-De ce nu sunt toţi copii la fel? 

-Care sunt părţile componente ale 

corpului uman? 

-Care sunt drepturile copilului; 

CE AM INVATAT CUM AM INVATAT 

Suntem egali, indiferent de rasă, 

culoare, sex, naţionalitate, etnie sau 

religie. 

 

Am observat, vorbit,  vizionat imagini 

PPT despre fete și băieți, despre 

activitățile acestora, corp, obiecte de 

îmbrăcăminte 

 

CENTRE DE INTERES DESCHISE ȘI MATERIALE PUSE LA 

DISPOZIȚIA COPIILOR 

BIBLIOTECĂ ȘTIINȚĂ ARTĂ 

-atlas 

-imagini cu băieți și 

fete  

-siluete băieți și fete 

-reviste 

- album, poze 

- enciclopedie generală pentru copii ; 

 - atlas de anatomie, planşe tematice ; 

- cărţi, reviste, imagini ppt  

- mulaj corpul uman şiorganele 

interne; 

  - puzzle-uri, jetoane, planşe  

-coli albe și 

colorate 

-planșete 

-guașă 

-plastilină 

-lipici 

-pensulă 

CONSTRUCȚII JOC DE ROL JOC DE MASĂ 

-cuburi de diferite 

forme, culori, mărimi 

-siluete fete și băieți 

-jocuri creative  

-set bucatarie; 

-papusi; 

-hainute copii; 

-trusa doctor 

-alege și grupează 

-din jumătăți-întreg 

-puzzle 

-alege umbra 

 

HARTA PROIECTULUI 

1.Povestea mea -Eu în familie - Familia mea -Corpul uman 

2.Prietenii mei -Reguli de comportare 

3.Și eu am drepturi -Drepturile copilului -Drepturi şi obligaţii în societate -Rase 

umane 

FINALITATEA PROIECTULUI: Proiectul a avut un real impact asupra copiilor, 

aceștia dobândind cunoștințe despre activitățile, obiectele de îmbrăcăminte, jocurile 

specifice fetelor și băieților, drepturile copilului, familie. 

Bibliografie 
1. ,,Ghid pentru proiectele tematice-Abordare în manieră integrată a activităților din grădiniță,, -Ed. 

Humanitas Educational, București, 2005 
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”Modalități practice de realizare a educației de gen în școală” 

Autor: PAVEL CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 

Localitatea: TG.OCNA 

Judeţul: BACĂU 

Țara: ROMÂNIA 

Tema : REALIZAREA PRODUSELOR DIN STICLĂ  

Activitate practică: DECORAREA STICLEI 

Norme SSM și PSI: Înainte de începerea activității elevii au fost instruiți cu privire 

la normele de sănătate și securitate în muncă, și anume: să folosească sticla cu grijă 

pentru a nu se tăia, particulele rezultate în urma utilizării șmirghelului să le strângă 

într-o hârtie și să o arunce la cos imediat, să lucreze cu mare atenție pentru ca 

produsul finit să le încânte ochiul. 

Pregătirea proiectului : Am început prin a ne procura toate materialele necesare 

activității și anume: sticla, pahare, borcane, acuarele acrilice, pensoane, șmirghel, 

linere pentru sticlă, markere permanente. Am lăsat elevii să-și formeze singuri 

echipele și am putut observa că acestea au fost mixte, iar răspunsul la întrebarea de 

ce au făcut această alegere a fost că băieții pot pregăti sticla deoarece știau să 

folosescă șmirghelul, iar fetele o pot picta cu mai multă grijă. 

Aplicabilitate practică – implicațiile proiectului în viața reală: produsele 

realizate vor înfrumuseța camerele elevilor, iar activitatea aleasă le va arăta că prin 

decorare-redecorare obiectele făra utilitate prind viață prin culoare și bun gust. 

COMPETENȚE URMĂRITE ȘI CONȚINUTURI (conform programei școlare în vigoare). 

 CS1.1: identificarea materiilor prime  şi materialelor  în funcţie de 

proprietăţile specifice ale acestora 

CONŢINUTURI: Materii prime şi materiale din sticlă: provenienţă, clasificare, 

proprietăţi 

 CS1.2.: analizarea caracteristicilor produselor în funcţie de calitatea 

şi preţul acestora; 

CONŢINUTURI: Analiza de produs(gamă de produs, utilizare, materiale 

folosite, alcătuire, formă, schiţă constructivă, prezentare, preţ) 

 CS2.1.:selectarea materiilor prime şi materialelor  necesare pentru 

obţinerea produselor 

CONŢINUTURI: Realizarea unui produs simplu; Întocmirea Fişei tehnologice 

 CS2.2.: executarea unor operaţiil tehnologice (de pregătire, 

realizare şi finsare) pentru realizarea unui produs 

CONŢINUTURI: Operaţii de pregătire; operaţii de prelucrare, operaţii de 

finisare 

 CS3.1.: valorificarea informaţiilor culese din diferite surse şi 

utilizarea terminologiei şi simbolurilor specifice; 

CONŢINUTURI: Noi posibilităţi de utilizare şi decorare a produselor 

 CS4.1.: analiza  relaţiei dintre tipuri de activităţi şi meserii 

specifice acestora 

CONŢINUTURI: Activităţi şi meserii specifice realizării produselor din sticlă 
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FIȘA TEHNOLOGICĂ 
Materiale folosite : bucăți de sticlă de geam, pahare de la seturi descompletate, 

borcane; 

Scule: şmirghel, foarfece , creion , acuarele acrilice, contur liner acrilic pentru 

sticlă, markere permanente; 

Schiţa produsului: şabloane  încadrate pe un format A4, A5, A6 și alte dimensiuni 

Operaţiile procesului tehnologic 
 Operaţii  de pregătire: șlefuirea marginilor bucăților de sticlă de geam, 

degresarea prin spălare cu detergent,trasarea conturului cu markere; 

 Operaţii  de  realizare: - pictarea detaliilor, umplerea spațiilor cu acuarele; 

 Operaţii  de finisare: -finisarea picturilor cu culoare pe toată suprafața 

(spate); 

 Controlul de calitate: - se verifică dacă au fost respectate operațiile de execuție, 

modul de realizare și aspectul general. 

Prezentarea produsului : într-o miniexpoziție 

Calculul economic: la prețul materialelor se adaugă și manopera, apoi se 

calculează un preț total, astfel încât să fie inclus și un beneficiu. 

 

Iată câteva imagini de la activitatea desfășuratăcu elevii mei. 

Pregătim materialele, iar băieții șlefuiesc sticla. 

 

 

  

Trasăm conturul pe sticlă...............și ne pregătim de pictat. 



101 

 

 

 

Iar acum scriem cum 

am procedat, întocmind 

fișa tehnologică.  

Prezentăm produsele 

realizate intr-o 

miniexpoziție în școală. 

CONCLUZII 

 Prezentarea produselor: într-o 

miniexpoziție; 

 Materialele necesare au fost 

aduse de acasă, iar pentru acuarele au 

contribuit părinții, care au lăudat copiii 

pentru îndemânare și creativitate pe 

site-urile de socializare, la fel și 

profesorii din școală. 

 Meseria despre care s-a discutatt 

a fost cea de pictor-decorator produse 

din sticlă. 

 Produsele nu au fost valorificate 

deoarece elevii au dorit să aibă ceea ce 

au realizat pentru a-și decora camera. 

 Elevii s-au mobilizat foarte bine pentru această activitate și au dat dovadă 

de creativitate propunând să realizăm și alte activități asemănatoare. Au fost 

mulțumiți de rezultatul muncii lor în echipe formate din fete și băieți. 

 P=CP+p; CP=2,50 lei materialele+1 lei manopera=3,50 lei; p=1,50 leu; 

PV=5 lei 
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”Modalități practice de realizare a educației de gen în școală” 

Autorul: CÎNCESCU BEATRICE 

LICEUL TEHNOLOGIC ” AL.IOAN CUZA” 

Localitatea: SLOBOZIA 

Judeţul: IALOMIȚA 

Țara: ROMÂNIA  

Subtitlul lucrării: Și abia apoi Dumnezeu a creat femeia 

 Conținut științific: ” Baltagul”- Mihail Sadoveanu, ” romanul unui suflet de 

munteancă” - caracterizarea personajului feminin. Se spune, mai în glumă, mai în 

serios, că divinitatea, în primele zile ale genezei, după ce a creat bărbatul, în timp 

ce își privea rezultatul muncii proprii, oarecum nemulțumit de ceea ce vedea, și-ar 

fi zis: Trebuie să mă străduiesc mai mult! Și abia apoi a creat femeia. O glumă care 

ar fi pe placul scriitoarei Simone de Beauvoir, cartea ei, ” Al doilea sex”, publicată 

în 1949, este și acum considerată nu doar prima încercare de structurare teoretică 

exhaustivă a tematicii feministe, ci și textul fondator al feminismului contemporan, 

prin denunțarea minoratului la care structurile patriarhale au condamnat femeia, 

încadrând-o într-o tipologie malformată, rezultată din complicitatea implicită a 

modelului tutelar( tânăra inocentă, mama, soția, iubita, prostituata, mistica, 

narcisista). Feminismul, exceptând formele sale extreme, promovează emanciparea 

transcendentă a femeii, în sensul de căutare a libertății proprii. O întrebare rămâne 

actuală, pentru atunci și acum: cine sunt eu? Desprinsă din contextul filozofiei, cine 

sunt eu- ca idee a mea despre sine? Sunt un nume, un statut, am un rol social, deci 

sunt eu social, mă definesc doar în raport cu ceilalți? Sunt un trup și un spirit, deci, 

doar eu biologic? Sunt bărbat. Sunt femeie. Dar dacă dispare corpul meu cel viu? 

Sunt afecte, conduită, gânduri, talent, temperament – personalitatea mea se 

transformă de-a lungul vieții, este o...pălărie destul de generoasă pentru aceste 

transformări notabile? Sunt cel care a rămas neschimbat, de la naștere la moarte, 

care dă identitatea conștiinței, nucleul ei, care ne dă continuitate și stabilitate.  

 Cum aduci adolescentul spre cunoașterea de sine? Cum îl determini să nu 

mai gândească în stereotipuri de gen? Din dorința de a intra într-un rol, se supune 

unor stereotipuri de gen, iar adaptarea, poate nu mereu reușită, îl transformă într-o 

victimă a acestora, îi influențează repertoriul emoțional și îl privează de 

oportunități în dezvoltarea socio-emoțională. Mama, tatăl reacționează la 

exprimarea emoțională a copilului, dar adultul – cadru didactic? În această ecuație: 

adolescent – perspectivă de gen - cunoaștere de sine, ce atitudine adoptă?  Nu știu 

dacă perspectiva de gen la noi este considerată o parte indispensabilă a procesului 

de educație; ne plângem frecvent de existența atâtor bariere: puțin sprijin metodic, 

materiale sărace pentru documentare, timpul fizic – și mai puțin. Și teama de 

nou...și prejudecățile.  

 Metode si procedee didactice de realizare a activitatii de gen propuse:În 

demersurile mele didactice – ca profesor de limba și literatura română – recunosc 

faptul că perspectiva de gen nu e o constantă; recurg frecvent la această abordare în 

procesul instructiv – educativ, pentru că am considerat mereu că elevii nu sunt 

suficient de pregătiți pentru roluri și relații de gen în viața din afara școlii. Doar 
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aceasta, formal și informal, poate oferi o educație sistematică, pozitivă, corelată în 

acest sens: îi stimulează să tindă spre egalitatea de șanse, le valorifică potențialul, 

în mod optim, îi ajută să lucreze împreună, să-și dezvolte spiritul de echipă, să 

elimine prejudecățile. Spațiul școlar reunește două tipuri de relații majore în care 

este implicat elevul: cele pe care le dezvoltă cu colegii  și cele pe care le dezvoltă 

cu profesorii; deci, procesul de constituire a identității de gen a elevului este dublu 

determinat, se produce prin expunerea la stereotipurile de gen ale colegilor și ale 

cadrelor didactice.  Evit să fac diferențieri ( prin evaluare,  prin alcătuirea grupelor 

de lucru,  în alegerea sarcinilor de rezolvat, la stabilirea temei pentru acasă), sunt 

conștientă că acestea pun sub semnul întrebării    tratamentul egal al elevilor și 

creează discriminări.  

 Nu a constituit o preocupare prioritară ” contabilizarea” imaginilor din 

manualele de liceu, ca vehicul important al mesajului în educație, inclusiv al celui 

de gen; am constatat că predomină personajele masculine, surprinse în acțiuni 

specifice, înconjurate de obiecte comune acestora, cu puțin accent  pe interacțiune 

și/sau conflict, pe  competiție, colaborare. Textele propuse de programele școlare în 

vigoare se concentrează asupra masculinului – începând de la autorii canonici și 

încheind cu personajele.  

 Tipologia masculină  conținută de textele narative sau dramatice copleșește: 

fie prin numărul de atribute care le conturează portretele, fie prin complexitatea 

activităților desfășurate în plan istoric, cultural, social, politic. Obiectele 

personajului matur și cele ale copilului ( paloșul, armele, mașinuțele) stau sub 

semnul identității de gen. Pentru mine, o soluție pertinentă și aplicabilă a fost 

propunerea de sarcini de învățare cu un conținut care să facă referire la contextul 

obișnuit din viața unui elev, am constatat că au o importanță mai înaltă de 

valorificare a dimensiunii de gen, în comparație cu sarcinile de-genizate. În cazul 

exemplului ales pentru acest demers, sarcinile de lucru vizează familiarizarea 

elevului cu personajul, romanul se analizează din perspectiva destinului 

personajului feminin, dar și ca bilgunsroman, prin raportare la personajul 

Gheorghiță.  

 Se fixează, cu trimiteri la text, concepte operaționale: perspectiva narativă, 

planuri de acțiune, elemente de structură și de compoziție: compexitatea tematică, 

explicarea titlului prin prisma etimologiei termenului, conflictul ontologic, 

metafora drumului spre sine. Pentru o mai adecvată caracterizare a personajului, se 

completează fișa de lucru, mai întâi la grupă, fiecare câte un set de itemi – A,B,C – 

apoi prin predarea reciprocă,  cu organizarea elevilor în două cercuri concentrice, 

doar cel exterior în mișcare în sensul acelor de ceasornic, pentru completarea și/sau 

corectarea răspunsurilor. Evaluarea se face frontal;  fixarea: prin jurnalul cu dublă 

intrare sau eseul de 5 minute, cu sarcini care să vizeze procesul de interiorizare a 

genului, pornind de la calitățile personajului feminin ( anexa 1). 

 Valente educative:Grupele sunt alcătuite mixt, pe criteriul afinităților, nu 

doar pe cel valoric; am obținut o cooperare eficientă și stimularea spiritului 

competitiv. La capitolele destinate studiului textelor narative, când programa este 

coercitivă în alegerea  spre caracterizare a unui personaj masculin, în cadrul orelor 
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rămase la dispoziția profesorului pentru fixarea cunoștințelor, prin metoda 

pălăriilor gânditoare, a inteligențelor multiple, le-am stabilit sarcini de lucru prin 

care am urmărit realizarea unui proces de interiorizare a celuilalt gen, pentru a le 

stimula capacitatea de analiză/ autoanaliză prin raportare la celălalt/ cealaltă. Poate 

că par naive sau neconstructive aceste demersuri; consider că, în condițiile în care 

copilul învață de mic ce înseamnă să fie băiat/ fată, când factorii diverși le 

influențează în acest spirit comparativ atitudinea cu privire la rolurile de gen           

( acasă, grupul de prieteni, mass-media), ele pot să încurajeze/descurajeze anumite 

comportamente ale unui anumit gen, că prin acești ” pași” comunic ceea ce este 

potrivit pentru normele de gen ale contextului formal sau informal.   

 Curiozități / Știați că...: etimologia substantivului din titlu este legată de 

motivul drumului folosit în roman?, romanul a fost scris în numai 17 zile? Mihail 

Sadoveanu, după Ioan Slavici, este unul dintre scriitorii interesați de profunzimea 

psihicului feminin? , numele personajului masculin îl conține, etimologic, pe cel al 

eroinei?, există ecouri și din alte texte folclorice în țesătura narativă a romanului, 

nu doar din ” Miorița”? 

Aplicatii la clasa: a X-a – anexa 1 

 Si tu poti...copil/elev/profesor/parinte: Să înveți din experiența lui 

Gheorghiță. Să vezi lumea prin ochii elevilor tăi. Să construiești o relație părinte –

copil ca aceea din romanul sadovenian.  

Bibliografie:  

1. Institului de Științe ale Educației, UNICEF, ” Perspective asupra dimensiunii de 

gen în educație”, București, 2004;  

2. Mihail Sadoveanu, ”Baltagul”, Editura Albatros, București, 1984 
 

ANEXA 1 

FIȘA DE LUCRU 

Portret fizic: ” Ochii ei căprii, în care parcă se răsfrângea lumina castanie a părului(...). Nu mai era tânără, dar avea o 

frumuseță neobișnuită în privire. Ochii îi luceau ca-ntr-o ușoară ceață în dosul genelor lungi și răsfrânte în cârligașe. 

Simnțindu-se admirată, femeia își regăsi îndată înfățișarea pe care o avea când se uita în oglindă (...).” 
.................................................................................................................................................... 

A. Portret moral: ipostaza:.............................. 

Alege prin săgeată trăsătura reflectată de citat:  
” bănuiala care intrase într-însa era un vierme neadormit”          spirit arhaic 

”am un vis care-mi mănâncă sănătatea”           justițiară 

” mai aștept puțin, să văd hotărârea de sus”                   tenace 
” femeie ciudată...o judecă destul de vicleană și ascunsă”         disimulantă 

” din acestea învăța și cum să se ferească de adunări...”       autoritară 

” nici nu m-aștept la risipă din partea ta...am spus o vorbă părintelui,  
iar tu s-asculți”                                                                                            singuratică 

” am pornit după semne și porunci (...), dacă-i pierit cată să-l găsesc, căci viu se poate întoarce și singur”   mânjirea cetății 
B. ipostaza.................. 

” acuma ai ajuns domnișoară? Nu va mai place catrința și cămeșa...altfel îți leg o piatră de gât și te dau în Tarcău...și să te mai 

prind că dai gunoiul afară în fața soarelui..., că-ți leg de gât două pietre de câte cinci ocă.” 
........................................................................................................................ 

” Mama asta trebuie să fie fărmăcătoare; cunoaște gândul omului; cugetă cu mare uimire Gheorghiță;(...) mama lui se 

vede...că hotăra și vremea(...) dacă-i într-adevăr vrăjitoare, cugeta el, atunci eu mănânc și ea prinde puteri.” 
C. ipostaza.....................................onomastica......................................... 

” dragostea ei de 20 și mai bine de ani se păstrase ca-n tinereță(...)îl mai chemă cu toată ființa, iertându-l pentru tot(...)se 

socotea moartă, ca și omul ei(...) 
” avea în ea o putere și-o taină, pe care Lipan nu era în stare să le dezlege. Venea la dânsa ca la apa cea bună. (...) mai bine 

astfel, într-o privință: să-l știe mort, decât părăsit de casa lui, în brațele alteia și-n așternut 

străin”............................................... 
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MODALITĂȚI PRACTICE DE REALIZARE A EDUCAȚIEI DE GEN 

DISCIPLINA CULTURĂ CIVICĂ 

AUTORUL: PROF. IONESCU CARMEN 

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF.GURĂ DE AUR”                                                                                                                                           

LOCALITATE:  SLOBOZIA                                                                                                                                                 

JUDEȚUL: IALOMIȚA                                                                                                                                 

ȚARA: ROMÂNIA 

 

Subtitlul lucrării /Activități propuse/Conținutul științific- Procedeul TRAF 

 Procedeul T.R.A.F( temă, rol, auditoriu, formă) poate fi folosit pentru 

dezvoltarea competenței de valorificare critică a experiențelor din perioada 

antebelică și postbelică, precum și pentru susținerea unui sistem de valori bazat pe 

respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Activitatea poate fi 

organizată după ce elevii au studiat lecțiile și studiile de caz din manual despre 

drepturile omului și libertățile cetățenești, despre persoană- cu asemănările și 

deosebirile existente din punct de vedere social, psihico- anatomice, despre familie, 

despre drepturile femeii de vot înainte și după 1938. 

 Metode și procedee: jocul didactic, conversația,  descoperirea, 

problematizarea, știu/vreau să știu/ am învățat. 

 Valenţele formativ- educative care recomandă aceste metode interactive ca 

practici de succes atât pentru învăţare cât şi pentru evaluare sunt următoarele :  

- stimulează implicarea activă în sarcina a elevilor, aceştia fiind mai conştienţide 

responsabilitatea ce-şi asumă. 

- exersează capacităţile de analiză şi de luare a deciziilor oportune la momentul 

potrivit, stimulând ințiativa tuturor elevilor implicați în sarcină.  

- asigură o mai bună practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităților 

în variate contexte şisituaţii.  

- asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştintelor 

asimilate în sistemul naţional, devenind astfel operationale  

- unele dintre ele, cum ar fi portofoliu, oferă o perspectivă de ansamblu asupra 

activității elevului pe o perioadă mai lungă de timp depășind neajunsurile altor 

metode tradiționale de evaluare cu caracter de sondaj și materie și între elevi. Pe 

băncile şcolii, elevii îşiînsuşesc un fond de cunoştinţe de bază din toate domeniile 

ştiinţeişi culturii, un sistem unitar şi cuprinzător de informaţii despre natură, 
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societate şi gândire. Se ştie că o parte, uneori însemnată, din cunoştinţele predate se 

pierde după un timp, anumite informaţii rămânând neutilizate, peste ele 

suprapunându-se apoi altele, apărând adesea interferenţe sau intervenind uitarea. 

Cota de pierdere este maximă în condiţiile învăţării mecanice. Practic, nu se poate 

repeta în permanenţă totul şi nici nu se prescrie o asemenea exigenţăşcolii, pentru 

că ar însemna o risipă inutilă de energie. 

Curiozități: Ştiaţi că… În România, femeile au drept de vot începând cu anul 1938? 

După primul război mondial, în Europa occidentală, femeile au primit dreptul de a 

participa la alegerile camerelor. În România, prin Constituţia din 1938 s-a dat 

pentru prima dată drept de vot pentru parlamentare şi femeilor, iar prin Legea 

electorală din 9 mai, se consfinţea că acestea nu erau eligibile pentru Camera 

Deputaţilor. Cu toate acestea, în 1938, regele Carol al II-lea dorindu-şi un 

Parlamentul obedient, a solicitat organizarea de noi alegeri, prima participare a 

femeilor la vot avea loc abia în iunie 1939. 

Aplicații la clasă: Se împarte clasa în grupuri de câte 4 elevi.  

1.T- TEMA- Se anunță tema, care poate fi legată de drepturile și libertățile 

cetățenești din perioada antebelică,  postbelică,  a lui Nicolae Ceaușescu regimului 

comunist și sistemul de valori bazat pe respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenești din democrația postdecembristă, asemănări și deosebiri între persoane. 

2.R- ROL- Elevii stabilesc împreună cu cadrul didactic rolurile, după ce se 

precizează ce ar putea să scrie despre tema aleasă. Se împart rolurile: un deținut 

politic/ supraviețuitor al închisorii comuniste, o femeie din perioada antebelică, un 

jurnalist si avocatul poporului din perioada postdecembristă, femeie din perioada 

postbelică. 

3.A- AUDITORIUL- Se stabilește împreună cu elevii auditoriul. Pe baza 

rolurilor pe care le au sunt stabilite instituțiile și persoanele care vor recepționa 

mesajele transmise de personajele care vor specifica momentele trăite în perioada 

comunistă, antebelică, postbelică referitoare la dreptul de vot al femeii. Din 

auditoriu pot face parte: membri ai Asociației Foștilor Deținuți Politici, ai Ligii 

pentru Apărarea Drepturilor Omului, posturi de televiziune, reprezentanți ai 

Bisericii Ortodoxe Române, elevi, părinți etc.  

  4.F-FORMA – Sunt stabilite împreună formele de transmitere a mesajelor care să 

creeze un impact emoțional asupra auditoriului, prin prezentarea traumelor trăite ca 

urmare a represiunilor regimului comunist, precum și a drepturilor și libertăților 

care au fost suprimate în acea perioadă și care au fost redobândite grație revoluției 
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anticomuniste, prin revenirea la democrație, dreptul de vot al femeii înainte de și 

după 1938., precum și asemănările și deosebirile dintre persoane. Mesajele, pot fi 

transmise sub diferite forme: interviu,  comunicate, articole, scrisori, memorii, 

fotografii, filme etc. 

Bibliografie: 

1. Mihai Manea, Eugen Palade, Nicoleta Sasu,”Istorie - Predarea istoriei și educația 

pentru cetățenie democratică: demersuri didactice inovative”, Educația 2000+, 

București, 2006 

2. Laura Căpiță, Carol Căpiță,”Tendințe în didactica istoriei”, Paralele 45, Pitești, 

2005 

3. Marin Manolescu, ”Metode, tehnici, instrumente- Evaluarea școlară”, Meteor 

Press, București, 2005 

4. Gheorghe Iutiș, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaie,”Elemente de didactica istoriei”, 

Graphis, Iași, 2008 
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„ Modalități practice de realizare a educației de gen în școală” 

profesor Agapie Nicoleta 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară  

Loc. Fetești, județul Ialomița, România 

                              

Work-shop cu tema : „Fii vigilent! Discriminarea nu este o joacă!” 

 

 Discriminarea este un fenomen întâlnit în societate, care la un moment dat 

ne poate afecta pe fiecare dintre noi. Pentru a înţelege mai bine conceptul şi 

aspectele legate de discriminare am organizat un work-shop cu tema: „Fii vigilent! 

Discriminarea nu este o joacă!” 

 Grupul ţintă ales este reprezentat de elevi din clasa a X-a a Liceului 

Tehnologic de Industrie Alimentară Feteşti. 

 Am început cu definiţia noţiunii de discriminare. Elevii au scris pe post-

ituri un cuvânt care reprezintă discriminarea. Post-iturile au fost afişate pe tablă. 

Cuvintele identificate au fost: deosebire, excludere, restricţie, ură, duşmănie, 

defavorizat, diferenţiere, nefavorabil, interzis, hărţuire,  îngrădire, umilire, izolare, 

victimizare, neputinţă. 

 S-a  conceput prima definiţie a discriminării: „Prin discriminare se înţelege 

orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă.” 

 Pentru completarea definiţiei s-au stabilit împreună cu elevii criteriile care 

stau la baza discriminării: 

 rasă; 

 naţionalitate; 

 etnie; 

 limbă; 

 religie; 

 categorie socială; 

 convingeri; 

 gen; 

 orientare sexuală; 

 vârstă; 

 handicap; 

 infectare HIV; 

 apartenenţă la o categorie defavorizată. 

S-a realizat o prezentare PPT, „Egalitatea de gen”, cu următoarele repere: 

 definiția egalității de gen; 

 prevederi legislative; 

 discriminarea și stereotipuri de gen. 

S-a accentuat faptul că egalitatea de gen este un drept fundamental. În țara noastră 

prevederea legislativă este Legea nr. 202 din 2002 privind egalitatea de șanse și 

tratament între femei și bărbați. Se constată că  stereotipurile  de gen sunt etichete 
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ce redau cum ar trebui să fie femeile și bărbații, acele caracteristici care sunt 

asociate fie femeilor, fie bărbaților. 

 S-au dat exemple care întăresc rolurile de gen: fetele trebuie să se ocupe de 

gospodărie, fetele trebuie să fie ordonate, numai fetele plâng, numai femeile sunt 

sensibile, băieții sunt buni mecanici, băieții se pricep mai bine la tehnică. 

Prin exemple s-au determinat formele discriminării: 

 directă; 

 indirectă; 

 multiplă. 

Se constată  că discriminarea apare în domenii diverse. S-a insistat pe domeniul 

educaţie atunci când unii elevi sunt izolaţi, marginalizaţi sau chiar excluşi. 

 Ce aţi simţit când aţi descoperit pe propria piele umilinţa, refuzul, 

interzicerea? Pentru a simţi pe viu aceste emoţii s-a derulat jocul „4 colţuri”. La 4 

elevi voluntari li s-a explicat că au voie să primească în grupul lor elevii care sunt 

băieți, sunt fete, au ochelari, au părul lung şi că trebuie să se plaseze în cele 4 

colţuri ale sălii. Celorlalţi elevi  li s-a cerut să se ducă în cele 4 colţuri unde sunt 

colegii lor şi să încerce nonverbal să fie primiţi în acel grup, acceptarea  fiind o 

îmbrăţişare din partea elevilor lideri. La sfârşitul jocului s-au cerut impresii de la 

cei care au fost acceptaţi şi în final de la cei care au fost excluşi. În final s-au 

prezentat criteriile după care au fost incluşi în cele 4 grupuri, care nu aveau nicio 

legătură cu comportamentul lor. 

S-a organizat o expoziţie cu desenele deosebite.  

În final,  pe o coală s-au scris impresiile sub forma unor sloganuri scurte: 

 Fii tolerant! 

 Indiferenţa ucide! 

 Ia atitudine! 

 Nu fi nepăsător! 

 Fii om! 

 Implică-te! 

 Toţi oamenii sunt egali! 

 Ieşi în evidenţă prin inteligenţă! 

 Egalitate! 

 Libertate! 

 Demnitate! 

 STOP  DISCRIMINĂRII! 
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Rolul cadrelor didactice în promovarea dimensiunii de gen 

Prof. Ionel Eugenia-Maria 

Liceul Tehnologic Halînga, jud. Mehedinți 

Prof. Ionel Gabriel-Adrian 

Școala Gimnazială „Alice Voinescu‟, Drobeta Turnu-Severin, jud. Mehedinți 

 

 

 Dincolo de a fi un proces psihologic individual, imaginea de sine este şi un 

produs al socializării de gen, al interacţiunii. Într-un cadru instituţional cum este 

şcoala, „socializarea de gen se defineşte ca un proces prin care se încurajează sau 

se descurajează anumite comportamente şi atitudini ale unui anumit gen, prin care 

se comunică ceea ce este potrivit pentru normele de gen ale momentului, prin care 

se învaţă limbajul culturii respective, se comunică şi se transmite permanent”. 

 Spaţiul şcolar reuneşte două tipuri de relaţii majore în care este implicat un 

elev: cele dezvoltate în raport cu colegii şi cele dezvoltate în raport cu cadrele 

didactice.   

 Din această perspectivă, procesul de construire a identităţii de gen a 

elevului este unul dublu determinat, şi se produce, cel mai probabil, atât prin 

expunerea la stereotipiile de gen ale colegilor, cât şi la stereotipiile de gen ale 

cadrelor didactice. Mai mult de o treime dintre profesori spun că nu obişnuiesc să 

formuleze recomandări pentru fiecare sex în parte.  

 Cea mai frecventă justificare pe care o oferă este aceea că orice diferenţiere, 

în sine, pune sub semnul întrebării tratamentul egal al elevilor şi creează 

discriminări. Totuşi, majoritatea profesorilor investigaţi susţin că obişnuiesc să 

formuleze recomandări diferite în funcţie de sexul elevilor.  

 În cazul băieţilor, cele mai frecvente exemple oferite sunt: trebuie să fie 

respectuoşi, politicoşi; să protejeze, să nu fie violenţi cu fetele; să respecte fetele, 

să se poarte delicat cu ele şi să le apere atunci când e cazul; să se implice în diferite 

reparaţii necesare în clasă; să fie mai atenţi la igiena personală, curaţi; mai atenţi la 

ţinuta vestimentară („nu trebuie să se îmbrace numai în trening”); să fie cuminţi şi 

harnici („cum sunt fetele”); să nu piardă vremea fără rost; să fie atenţi în timpul 

lecţiei; să nu plângă („pentru că sunt băieţi”); să se implice mai mult în activităţile 

gospodăreşti („mulţi se cred uşuraţi de munci”). 

 Principalele recomandări pe care le prezintă, în cazul fetelor, sunt 

următoarele: trebuie să se implice în activităţile care ţin de aspectul clasei; să aibă o 

ţinută îngrijită, să fie mai decente („să nu se machieze excesiv”); să vorbească 

frumos; să-şi păstreze feminitatea; să fie mai gospodine; să fie mai ordonate şi 

responsabile („căci ele vor fi nucleul familiei de mâine”); să fie răbdătoare şi să nu 

se lase intimidate de băieţi.  

 După cum se observă, atât în cazul fetelor, cât şi în cazul băieţilor, 

majoritatea acestor recomandări ţin de disciplină, maniere, limbaj sau ţinută. 

Astfel, profesorii au tendinţa de a se referi în cazul fetelor, în principal, la aspectul 

exterior şi la anumite roluri de gen tradiţional feminine, în timp ce, în cazul 

băieţilor, recomandările se referă cu predilecţie la disciplină.  
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 Chiar dacă efectele pozitive ale formulării unor recomandări diferenţiate au 

fost mai rar formulate explicit („exemplele trebuie să fie stimulative, să încurajeze 

elevii aparţinând celuilalt sex să identifice carenţe, dificultăţi şi să demonstreze 

concret că acestea pot fi depăşite”), cadrele didactice par să susţină ideea că această 

abordare are un impact pozitiv asupra cooperării între elevi. 

 Cu toate acestea, un număr relativ scăzut de recomandări se referă la relaţii 

de gen sau la anumite modele de interacţiune. După cum am văzut, băieţii sunt 

încurajaţi de profesori să aibă un comportament protector faţă de fete, să îşi 

cenzureze agresivitatea faţă de ele, să le respecte, în vreme ce fetele sunt încurajate, 

în primul rând, să înţeleagă particularităţile celuilalt gen („să aibă răbdare cu 

băieţii”).  

 Se poate remarca faptul că recomandările profesorilor se apropie de două 

moduri tradiţionale de educaţie, unul specific eticii drepturilor şi altul specific eticii 

grijii.  

 Cu toate acestea, în unele cazuri, profesorii recomandă unui gen anumite 

trăsături caracteristice în mod tradiţional celuilalt gen: „uitaţi-vă cât de îngrijit s-au 

îmbrăcat fetele, de ce nu încercaţi să le urmaţi exemplul?”. 

 În alte cazuri profesorii formulează aceste recomandări pornind de la 

principiul competiţiei între elevii de sexe diferite, afectând negativ procesele de 

interiorizare de gen.  

 Prin utilizarea unor formule de tipul „dacă ele pot, voi [băieţi] de ce nu vă 

străduiţi să reuşiţi?” elevii ajung să nu mai fie deloc stimulaţi de comparaţiile cu 

celălalt gen, ci, printr-un complex de inferioritate, ajung să rectifice aceste diferenţe 

şi să le considere constitutive propriului gen.  

 Ei vor considera a priori că anumite activităţi nu li se potrivesc, că nu sunt 

conforme cu „înzestrarea” specifică genului, iar anumite performanţe înregistrate 

de celălalt gen devin argumente în favoarea acceptării lipsei lor de performanţă.  

 În cazul exprimărilor profesorilor de forma băieţii trebuie să..., în opinia 

elevilor, cele mai frecvent menţionate atribute de profesori sunt: băieţii trebuie să 

fie cuminţi (responsabil, serios, disciplinat, respectuos), conştiincioşi (harnic, 

silitor, gospodar), încrezători (în forţele proprii) şi perseverenţi. 

 Cadrele didactice recomandă cu predilecţie băieţilor să fie cuminţi şi 

conştiincioşi (atât la învăţătură, cât şi în activităţile domestice), aceleaşi atribute 

fiind menţionate şi în cazul formulărilor de genul băieţii nu trebuie să...: băieţii nu 

trebuie să fie obraznici (indisciplinat, iresponsabil, batjocoritor, ironic), 

nerespectuoşi, agresivi (violent), leneşi (delăsător, fără spirit gospodăresc). 

 După cum se poate observa, trăsăturile de gen promovate în spaţiul şcolar 

de cadrele didactice sunt perechi antitetice (îndrăzneală – timiditate; putere – 

slăbiciune; delăsare – conştiinciozitate; cuminţenie – indisciplină), asociate unuia 

dintre genuri.  

 Comparând formulările adresate fetelor cu recomandările adresate băieţilor, 

se poate observa faptul că fetelor le sunt asociate atribute precum cuminţenia, 

conştiinciozitatea, slăbiciunea şi timiditatea, în vreme ce băieţilor le sunt asociate 

atribute opuse: obrăznicia, delăsarea, puterea şi agresivitatea. Această observaţie se 
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aplică atât pentru forma pozitivă (fetele/băieţii trebuie să), cât şi pentru forma 

negativă (fetele/băieţii nu trebuie să).  

 Cel mai des menţionate trăsături asociate de profesori atât fetelor, cât şi 

băieţilor sunt cuminţenia şi conştiinciozitatea.  

 Cadrele didactice asociază îndrăzneala cu genul masculin, analiza 

caracteristicilor auto-asumate arată că elevii tind să-şi definească modele de gen 

proprii, asumându-şi trăsături de gen diferite şi uneori chiar opuse celor promovate 

de cadrele didactice. 
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ÎNȚELEGEREA EGALITĂȚII DE GEN 
Autor: prof. BAETU CARMEN 

SCOALA GIMNAZIALA ”STEFAN CEL MARE” 

Localitatea: DOROHOI 

Judetul: BOTOSANI 

Tara: ROMANIA 

 

Egalitatea de gen este un drept prin care orice om este liber sa-si dezvolte propriile 

aptitudini, sa isi exprime optiunile, fara a fi influentate de particularitatile sexului. 

Comportamentele si nevoile diferite trebuie sa beneficieze de promovare si 

apreciere egala. Sa evitam stereotipurile de gen cum ar fi: 

   -fetele trebuie sa fie curate,ordonate,linistite 

   -fetele sunt mai sensibile,baietii mai duri/nu plang 

   -femeile sa se ocupe doar de gospodarie,copii/barbatii sa aduca bani in casa 

   -baietii sunt mai buni la stiintele exacte/fetele sunt orientate catre zona artistica. 

 

 In scoala noastra suntem diferiti ca gen si de ceva vreme si ca etnie (rroma) 

dar egali.Timpul si practica ne-a demonstrat ca nondiscriminarea insotita de 

actiunea sociala duce la incluziune sociala. (Ex:1 Activitate de informare  

materializata printr-o vizita in cartierul cu populatie predominant rroma, insotiti de 

pshihologul scolar, cadre medicale si voluntari ai CMS, politist de proximitate, 

reprezentant al primariei,<bulibasa>. 2. Programul-HAI LA SCOALA-Cum sa 

devenim parinti mai buni/UNICEF SI HOLT ROMANIA-IASI,al carui responsabil 

am fost, etc). 

  Ca profesor de biologie,disciplina unde temele au abordare stiintifica,sunt 

lipsite de  personaje,am gasit oportunitatea promovarii egalitatii de gen in cadrul 

orelor  de Consiliere,lectoratelor cu parintii,activitatilor extracurriculare dar mai 

ales in cele de Educatie pentru sanatate. 

Daca Educatia pentru sanatate ar deveni obligatorie,cum se tot promite ,nu 

optionala ca acum,copiii ar avea ocazia sa cunoasca mai multe despre corpul 

lor(situatii fiziologice,patologice,teme de educatie sexuala specifice varstei),despre 

modul in care pot relationa cu ceilalti(i-ar intelege uneori si pe adulti)si despre 

faptul ca oamenii sunt foarte diferiti si ca e important sa-i accepte ori sa fie 

toleranti. Nu inseamna ca s-ar rezolva toate problemele, insa e bine ca elevii sa-si 

formeze de mici deprinderi sanatoase si responsabile. Pe masura ce  cresc, nevoile 

se schimba. Intervenind la o varsta la care deja organismul si experimentele au 

luat-o  inaintea informatiilor corecte (nu a miturilor gen<barza>) care i-ar pregati 

pentru situatiile respective, ne aflam in  situatia nefericita  de a trata, a vindeca, nu 
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in cea de a preveni. Elevii ar intelege pe langa transformarile propriului corp si 

importanta egalitatii de gen,a non-discriminarii si am avea generatii mai sanatoase 

medical si social; s-ar feri de abuzuri, nu i-ar mai judeca pe semenii lor. 

 Prin metodele si procedeele folosite, urmaresc: 

- elemente ale educatiei non-formale centrata pe nevoile specifice ale individului 

care se si autoevalueaza 

- dezvoltarea unei atitudini deschise, propuneri de activitati 

- modalitati diverse de comunicare eficienta (ascultarea activa,medierea situatiilor 

de criza) 

- dezvoltarea unor capacitati de a gestiona unele evenimente neprevazute, dificile 

- incurajarea spiritului de initiativa si colaborare. 

 Exemple  de metode aplicate la clasa:povestiri evitand personaje cunoscute, 

jocuri de rol, studii de caz, brainstorming, vizionare de filme educative, invatarea 

prin actiune (pregatirea echipajului Sanitarii priceputi), scenete (Doua tigari), 

actiuni de ecologizare, lucrul pe grupe-sarcinile de lucru netinand cont de gen,etc. 

 Activitatile se desfasoara in fata colegilor si profesorilor in careu, inafara 

scolii,in sala de clasa. Aceasta dispune de mobilier modular asezat in functie de 

tipul activitatii,cerintele si nevoile copiilor.Pe pereti sunt imagini cu mesaje 

specifice si personaje de  aproximativ aceeasi varsta; panouri temporare cu lucrarile 

copiilor. Mentionez cateva dintre activitatile desfasurate: Schimbarea incepe cu 

tine, Intai apa si sapun si apoi dam cu parfum; Etape ale cresterii si dezvoltarii 

organismului; Dreptul la sanatate; Bun cetatean; Fii tolerant; Accepta-te si accepta; 

Impreuna pentru pace; Zile importante in calendarul elevului-alimentatiei, 

animalelor, HIV-SIDA; etc. Copilaria este o lume cat timp traiesti 

emotiile,bucuriile si farmecul ei.Aceasta etapa a vietii se desfasoara in 

scoala.Copiii trebuie sa simta ca sunt parte a unui intreg,uniti prn legaturi durabile 

de prietenie si colegialitate,de recunostinta si respect fata de familie si dascali;intre 

cei trei factori ai educatiei trebuie sa existe un triunghi echilateral (FAMILIE-

ELEV-SCOALA). 

 Concluzionand si pe baza experientei acumulate de-a lungul carierei, 

consider ca sintagma <Si tu poti..... da roade prin implicarea noastra, a dascalilor in 

incurajarea parintilor  sa-si educe copiii in spiritul egalitatii de gen si determinarea 

copiilor sa  inteleaga si sa aplice cunostintele acumulate. 
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Aprecieri privind importanţa perspectivei de gen în educaţie 

Educatoare Spatariu Culiţa 

                                                                 Şcoala Gimnazială Nr.1 sat Lunca Banului 

Județul Vaslui 

 

 Problematica promovării egalităţii de gen a fost motivul pentru care am 

realizat o investigaţie în rândul cadrelor didactice de la nivelul şcolii. Încă de la 

început am remarcat faptul că atitudinile colegilor faţă de subiectul investigaţiei – 

gen şi educaţie – au fost foarte diverse. În funcţie de familiarizarea cu perspectivele 

de gen şi cu dimensiunea de gen în educaţie, cadrele didactice au manifestat reacţii 

de surpriză, indiferenţă, curiozitate, neînţelegere sau susţinere.  

 

 Pentru o parte dintre profesori, studiul a constituit prima ocazie de a se 

„iniţia” în problematica de gen şi de a reflecta asupra relevanţei acestei dimensiuni 

pentru procesul de educaţie.  

 

 Astfel, demersul investigativ a fost dublat, în multe situaţii, şi de unul 

informativ. Cu toate acestea, interviurile individuale au permis o înregistrare 

adecvată şi fidelă a unor opinii argumentate exprimate de cadrele didactice. Acest 

lucru poate fi remarcat chiar din analiza răspunsurilor obţinute la întrebarea privind 

relevanţa dimensiunii de gen în educaţie.  

 

 În opinia a aproape jumătate dintre cadrele didactice investigate, 

perspectivele de gen trebuie să fie o parte indispensabilă a procesului de educaţie. 

Cele mai importante argumente avansate pentru a sprijini această idee sunt 

următoarele: 

 

 Opinii ale cadrelor didactice care susţin importanţa dimensiunii de gen în 

educaţie: 

- elevii nu sunt pregătiţi suficient pentru 

roluri şi relaţii de gen în viaţa din afara 

şcolii; numai procesul de educaţie poate 

oferi o educaţie sistematică, pozitivă şi 

corelată în acest sens; 

 - educaţia trebuie să tindă spre realizarea 

egalităţii de şanse, iar şcoala are 

instrumentele cele mai potrivite pentru a 

pregăti copiii pentru rolurile lor în 

familie;  

- şcoala trebuie să încerce să valorifice 

mai bine potenţialul băieţilor şi al fetelor, trebuie să se adapteze la specificul 

fiecărui gen pentru a eficientiza procesul educativ; 
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- elevii nu ajung să cunoască în profunzime şi nici să valorifice diferenţele de gen 

singuri, iar şcoala are un rol foarte important în sprijinirea elevilor (mai ales cei 

aflaţi la vârsta adolescenţei) pentru a atinge această cunoaştere; 

 - cadrele didactice trebuie să ajute atât pe elevi, cât şi pe eleve să lucreze 

împreună, să înveţe spiritul colegial si să înţeleagă faptul că fiecare are dreptul la o 

şansă, indiferent dacă este fată sau băiat; 

 - perspectiva de gen, dacă este exploatată inteligent în procesul de educaţie, poate 

să aibă un impact semnificativ asupra relaţiilor între femei şi bărbaţi; în prezent, 

mulţi tineri părăsesc băncile şcolii cu mari prejudecăţi faţă de celălalt sex şi 

divergenţele ajung să se adâncească şi în viaţa de familie; 

 - la clasele mai mici este nevoie de abordarea problematicii de gen datorită 

segregării de sex, prezente în procesele de formare a grupurilor şi, în general, 

aptitudinile şi comportamentele specifice fetelor sunt diferite de cele ale băieţilor.  

  

 Argumentele prezentate  de majoritatea cadrelor didactice se referă, în 

principal, la beneficiile pe care abordarea perspectivelor de gen în educaţie le are 

pentru elevi, care ajung să „înţeleagă mai bine identitatea de gen”, „să cunoască 

diferite roluri de gen promovate în societate”, „să identifice şi să elimine anumite 

prejudecăţi de gen”, „să coopereze mai bine cu colegii” etc. 

  

 Alte argumente se referă la cadrele didactice (”perspectiva de gen ajută 

cadrele didactice să cunoască mai bine particularităţile elevilor”) sau la finalităţile 

educaţiei („un proces educativ care acordă atenţie dimensiunii de gen ajută mai 

bine elevii să se adapteze la viaţa reală”, „promovează un set de valori specifice”).  

  

 Un număr redus de cadre didactice au susţinut ideea că perspectiva de gen 

nu are un rol important în procesul de educaţie.  

  

 Argumentele invocate în acest caz, mai puţin dezvoltate în comparaţie cu 

argumentele pro, se bazează, în principal, fie pe negarea utilităţii acestei abordări 

pentru elevi, fie pe neîncrederea în capacitatea profesorilor de a utiliza această 

perspectivă în procesul didactic. 

  

 S-au înregistrat şi o serie de răspunsuri care au negat rolul şcolii în 

influenţarea procesului de personalizare a genului sau care au susţinut că o 

abordare care ia în considerare diferenţele de gen are un impact negativ asupra 

principiului egalităţii de şanse în educaţie. 

   

 Pot fi remarcate dificultăţile profesorilor în a-şi reprezenta specificul 

educaţiei de gen (identificată cu educaţia sexuală, educaţia pentru sănătate, educaţia 

morală, educaţia pentru familie etc.), în vreme ce o altă categorie de răspunsuri 

denotă o evidentă „orbire de gen”.  
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 Opinii ale cadrelor didactice care se opun introducerii dimensiunii de gen în 

educaţie:  

 - toţi elevii trebuie familiarizaţi cu 

sarcini egale şi nu este necesar ca 

procesul de educaţie să ia în mod special 

în considerare dimensiunea de gen; 

 - poate fi benefic numai începând cu 

sistemul primar de educaţie (nu la 

grădiniţă); 

 - multe dintre problemele de viaţă sunt 

comune, iar particularităţile se impun 

numai în cazul alegerii unor meserii, caz în care ponderea mai mare revine unei 

părţi sau alteia; 

- educaţia trebuie să se facă în grup, laolaltă fete şi băieţi, iar rezultatele lor se vor 

diferenţia în funcţie de capacităţile fiecăruia; 

 - cei care vor încerca să promoveze educaţia pentru gen vor avea rezultate opuse 

faţă de ceea ce îşi propun, iar atunci când elevii vor ajunge să conştientizeze 

problema gen vor fi create foarte multe inhibiţii şi stereotipii; 

 - educaţia oferă modele şi influenţează comportamentul elevilor, dar perspectiva 

de gen nu trebuie să fie promovată de şcoală; 

 - este important să transmitem elevilor o imagine adecvată despre diferenţele de 

gen, dar este acum poate mai important să ne formăm elevii pentru a putea face faţă 

dificultăţilor enorme de pe piaţa muncii; aceasta este prioritatea numărul unu şi nu 

cred că este oportună acordarea unei importanţe speciale temei gen; 

 - este o şansă faptul că sistemul nostru de educaţie nu face nici o diferenţă între 

băieţi şi fete şi că problematica de gen este informal tratată de cadrele didactice, 

pentru că nimeni nu le poate spune acum care sunt reperele în a stabili cum trebuie 

să fie fetele şi băieţii.  

  

 Investigaţia a arătat că un număr important de profesori chestionaţi se opun 

sau se declară sceptici în ceea ce priveşte valoarea abordării perspectivelor de gen 

în educaţie.  
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Aplicaţii practice de realizare a educației de gen 

în studiul disciplinei educaţie tehnologică 
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Şcoala Gimnazială nr. 1, sat Lunca Banului, judeţul Vaslui 

 

 Dorinţa oricărui cadru didactic responsabil este restabilirea normalităţii în 

învăţământul românesc. Ne trebuie un învățământ cu adevărat uman, etic, bazat pe 

valoarea cunoașterii, accesibil tuturor fără îngrădire de gen, rasă, religie.  

 Pentru a construi o societate bazată pe valoare, integritate şi competenţă 

trebuie să redăm calitatea şi integritatea procesului educativ.  

 În scopul obţinerii unui randament maxim al actului instructiv-educativ, 

şcoala trebuie să se adapteze nevoilor specifice şi particularităţilor elevului. 

Abordarea diferenţiată impune adaptarea învăţământului la particularităţile 

psihofizice, de gen ale elevului, ceea ce presupune o 

foarte bună cunoaştere a acestuia în ceea ce priveşte 

temperamentul, priceperile şi deprinderile, interesele, 

potenţialul intelectual, trăsăturile de personalitate, etc. Pe 

de altă parte, dincolo de aceste caracteristici individuale, 

cadrele didactice trebuie să cunoască „ereditatea socio-

culturală“ pe care elevul o aduce din familie. 

 Demersul didactic tradiţional este caracterizat de predarea frontală, prin 

utilizarea aceloraşi metode de lucru şi sarcini pentru toţi elevii, fără a se ţine seama 

de particularităţile individuale sau de gen. Această corelare necorespunzătoare între 

volumul, gradul de complexitate a cunoştinţelor, metodele de învăţare şi 

particularităţile de gen, socio-

emoţionale şi cognitive ale elevilor 

poate avea drept consecinţă 

demotivarea şi apoi insuccesul şcolar şi 

chiar social, pe termen lung. 

 Respectarea diferenţelor 

individuale de gen duce la crearea unor 

situaţii de învăţare mai atractive, care 

permit elevilor progresul pe căi 

diferite, pentru realizarea aceloraşi obiective. Definitor pentru progresul elevilor 

este modul în care aceştia conectează informaţiile şi procesele psihice specifice 

învăţării. 

 Educaţia tehnologică pune accent pe caracterul formativ al demersului 

educaţional şi creează condiţiile favorabile pentru activitatea ulterioară de învăţare 

şi integrare pe piaţa muncii. Acesta reprezintă unul dintre motivele pentru care se 

impune abordarea unei strategii didactice moderne, diferenţiate, concepută funcţie 

de gen, de componentele psihice ale fiecărui elev. Strategia didactică aleasă de 

profesor poate asigura o dezvoltare armonioasă a personalităţii elevului, în funcţie 

de trăsăturile de personalitate, de caracteristicile specifice genului. 
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 În studiul educaţiei tehnologice am aplicat principiile învăţării 

individualizate, proiectând şi realizând activităţi didactice şi educative în funcţie de 

particularităţile biopsihosocioculturale ale fiecărui elev. Aceast lucru l-am realizat 

prin individualizarea obiectivelor, a mijloacelor de învăţământ şi a metodelor de 

predare-învăţare-evaluare-autoevaluare, prin evaluarea permanentă şi formativă a 

elevilor. Am pornit de la premisa că fiecare copil trebuie înţeles ca un participant 

activ la învăţare şi predare pentru că aduce cu sine în procesul complex al învăţării 

şi dezvoltării o experienţă, un stil de învăţare, un ritm personal, o interacţiune 

specifică, un model socio-cultural, un mod de abordare determinat de gen.  

 Prin crearea unor situaţii de învăţare individualizată, prietenoasă, flexibilă, 

realizate în parteneriat educaţional cu familia şi comunitatea locală am implicat 

activ toţi elevii clasei, contribuind astfel  la coeziunea grupului.  Discuţiile deschise 

cu elevii, purtate mai ales în cadrul aplicaţiilor practice, i-au ajutat să cunoască 

diferenţele de gen şi să-şi aleagă sarcini diferențiate de lucru în cadrul echipei, 

tinând cont de specificul fiecărui gen.  Prin formarea unor echipe mixte am stimulat 

dinamica relaţiilor de grup, fete-băieți, cu scopul de a promova relaţii pozitive între 

cele două genuri.  

Activităţile practice: „Casa viitorului”, „Salata de fructe”, „Cumpărătorul 

inteligent”,  „Design vestimentar”, „Frumuseţe din deşeuri”, „O jucărie pentru 

fiecare”, „Vehiculul viitorului”, „Interviul de angajare”, „Şcoala te face om!” au 

devenit mai atractive, mai incitante din punct de vedere al documentării ştiinţifice 

iar produsele activităţii elevilor au fost realizate într-un timp mai scurt şi au avut o 

estetică deosebită.  

 Grupele de lucru constituite nepreferenţial au conturat noi relaţii de 

prietenie, au creat un climat afectiv, stimulativ şi plăcut, au descurajat şi au 

eliminat comportamentele agresive, conflictuale, negative.  

 Relaţiile sănătoase de gen trebuie cultivate, educate, încurajate permanent 

în vederea socializării elevilor din clasă, dar şi pentru a închega un colectiv în care 

fiecare să se simtă valorizat, respectat, apreciat şi încurajat. 

 În abordarea educaţională a disciplinei educaţie tehnologică promovez 

dezvoltarea potenţialului individual real al fetelor şi băieţilor, nelimitat de norme şi 

valori sociale care prescriu comportamente stereotipe de gen. Am încurajat fetele să 

desfăşoare activităţi considerate în mod tradiţional ca fiind destinate băieţilor 

(construcţii, asamblări, utilizare scule şi utilaje etc., ) iar pe băieţi i-am stimulat să 

pregătească diferite meniuri, să coase nasturi, să împletească, să croiască articole de 
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îmbrăcăminte etc. Recomandările ce ţin de disciplină, maniere, limbaj sau ţinută le-

am făcut funcţie de caracteristicile de gen. 

 Colaborarea fetelor şi băieţilor a întărit relaţia de egalitate şi cooperare, a 

stimulat toleranţa, răbdarea, empatia, încrederea în sine şi în ceilalţi, deprinderile 

sociale fundamentale. Chiar dacă fetelor le este mai uşor să realizeze sarcini de 

învăţare în grup şi să beneficieze de pe urma acestora, băieţii au fost coechipieri 

activi şi au conştientizat avantajele învăţării în grup. Performanţa grupului depinde 

de poziţia fiecărui membru în ierarhia grupului de învăţare şi de asumarea 

sarcinilor de lucru funcţie de performanţele individuale.  

 Pentru eficienţa şi eficacitatea demersului didactic promovez la clasă 

elemente care ţin de identitatea școlii, de viața reală a elevilor, prin crearea unei 

atmosfere primitoare în sala de clasă şi în incinta şcolii.  

 La nivelul şcolii se desfăşoară activităţi diverse în care elevii pot să se 

manifeste democratic, să îşi dezvolte aptitudini speciale, să își realizeze propriile 

interese şi să-şi dezvolte creativitatea. 

 Analizând trăsăturile de gen promovate în spaţiul şcolar de majoritatea 

cadrelor didactice se poate observa faptul că fetelor le sunt asociate atribute precum 

cuminţenia, conştiinciozitatea, slăbiciunea şi timiditatea, în vreme ce băieţilor le 

sunt asociate atribute opuse: obrăznicia, delăsarea, puterea şi agresivitatea. 

 Trăsăturile asociate de profesori atât fetelor, cât şi băieţilor sunt cuminţenia 

şi conştiinciozitatea. Trebuie evitate atributele de gen asociate 

fetelor sau băieţilor deoarece acestea pot deveni etichetări, cu 

consecinţe negative nu numai asupra dezvoltării identităţii de 

gen, ci şi asupra imaginii de sine a elevilor. Principalele bariere 

în utilizarea perspectivelor de gen în activitatea didactică sunt: 

prejudecăţile unor cadre didactice; lipsa unor oportunităţi de 

formare; lipsa materialelor informative de specialitate; lipsa unor 

lucrări de specialitate de sinteză, introductive sau cu caracter 

aplicativ; lipsa unor materiale didactice care să faciliteze la ore 

abordarea acestei perspective; sprijinul insuficient pe care 

manualele îl asigură atât prin conţinut, cât şi prin exerciţiile propuse; abordarea 

dominant monodisciplinară care nu stimulează pregătirea elevilor pentru a rezolva 

situaţii specifice din viaţă. 

 În demersul didactic trebuie încurajată echitatea de gen care presupune 

acceptarea participării specifice a fetelor şi băieţilor atât la viaţa privată, cât şi la 

cea publică. Un proces educativ care acordă atenţie dimensiunii de gen ajută mai 

bine elevii să se adapteze la viaţa reală, promovează un set de valori specifice 

necesare integrării într-o societate tehnologizată în continuă schimbare şi 

transformare.  
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 Educația sub toate aspectele sale constituie un aspect important în privința 

pregătirii copiilor și a tinerilor pentru  viața socială. Majoritatea stereotipurilor  

provin din mediul în care trăim, apar de cele mai mlte ori din legătura pe care o 

avem cu grupul din care facem parte și din ceea cenumim cultură. În funcție de 

climatul social, cultural și dimensiunile educației, influeța mediului, sreteotipurile 

de gen se conturează și se transmit din generație în generație. Mecanismul de 

transmitere al  stereotipurilor se află la intersecția mai multor factori: familie, 

școală, media, prieteni. 

 „Stereotipiile se definesc ca fiind credințe și opinii consensuale în legătură 

cu caracteristici ale bărbaților și femeilor precum și calități presupuse ale 

masculinității și feminității, care influențează percepția despre sexe”. 

 Stereotipurile fac parte din moștenirea noastră culturală, ele se transmit în 

timp, din generație în generație, sunt idei fixe pe care oamenii le au despre 

activități, persoane, obiecte. 

 Educația de gen constituie o formă de dezvoltare a imaginii de sine prin 

activități diverse desfășurate cu precădere sub egida școlii, analiza unor modele 

sociale de relaționare, parentale,  a timpul de calitate petrecut de copii, ținându-se 

cont  de faptul că imaginea de sine a copilului se formează încă de la vârste 

timpurii. Plecând de la ideea că oamenii compară și categorizează din obișnuință 

pentru a simplifica realitatea complexă care îi înconjoară, putem spune că o lărgire 

a perspectivei abordării modului de analiză a realității față de egalitatea de gen este 

de apreciat. 

 Pentru a reduce impactul stereotipurilor de gen este nevoie de o abordare 

complexă cu implicare multiplă: individual prin organizare de acțiuni și 

instituțional prin implementarea proiectelor pe diferite teme. Se urmărește 

angrenarea mai multor persoane în conștientizarea, desfășurarea și promovarea 

egalității de gen în rândul copiilor și tinerilor. 

 Școala oferă un interesant  și bogat conținut, prin cele două structuri - 

instructivă și educativă - cât și modalități didactice de transmitere a acestora pentru 

dobăndirea de către indivizi a unor aptitudini sociale cât și perspectivă de integrare 

profesională. Acceptând stereotipuri de genul: „numai fetițele fac asta”, „băieții nu 

plâng”, „toate persoanele de etnie romă au comportamente antisociale”, „mai întâi 

fetele și apoi băieții”, „acesta este un joc pentru băieți”, etc. nu putem valorifica 

aptitudinile sau interesele copilului, făcând vizibile cerințele disproporționate față 

de un gen sau altul. 

 Stereotipurile de gen, care influențează educația copilului în relație cu tine, 

cu școala sau cu grupul trebuie definite într-o formă cât mai clară și ar trebui să 

constituie o preocupare constantă a cadrelor didactice. Spre exemplu: prin simpla 
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utilizare a obiectelor considerate specifice unei categorii, prin folosirea 

simbolurilor ce definesc  stereotipurile în activități cu toată clasa sau pe grupe în 

care liderul să fie diferit de grup, integrarea în percepția copiilor a ideii de unicitate 

și exprimare liberă a personalității. 

 Activitățile dirijate au ca scop înțelegerea aproapelui, acceptarea 

diversității, renunțarea la clasificări, dezvoltarea personală, influențarea individului 

schimbându-i modul de percepție și gândire despre caracteristici ale bărbaților și 

femeilor precum și calități presupuse ale masculinității și feminității. 

Făcând apel la metodele clasice: observația, explicația, experimentul, analiza, 

expunerea, dialogul, jocul, copilului trebuie să i se prezinte situația stereotipurilor, 

fiindu-i aduse la cunoștință ideile preconcepute, dându-i apoi dreptul să aleagă 

diferite abordări sociale. Prin proiectarea anumitor imagini a ceea ce vrea să 

însemne cadru pentru a destructura anumite norme însușite anteriorprecum cele 

impuse de mediul și educația pe care a primit-o în tot acest timp, copilul reușește să 

proceseze conceptul de stereotip.  Interacțiunea cu ceilalți într-un mediu care 

promovează educația de gen conturează perspectivarealizării unui nou context. 

 Activități propuse:  

amenajarea în sala de clasă a unui loc generos în care vor încăpea inițial toți copiii, 

pe peretele căruia vor fi scrise mesaje stereotipe, apoi micșorarea acestui spațiu pe 

măsură ce a fost prezentat și discutat fiecare stereotip. Când locul se vastrâmtora, 

copii aflați acum în afara acestui spațiu vor gândi și se vor simți liberi;  

 Conceperea unor simboluri de către cadrele didactice ce vor fi folosite în 

activități, va determina copii, pe măsură ce aceștia înțeleg și își însușesc aceste 

simboluri, să fie tentați să le integreze în comportamentul lor;  

 Selectarea unor jucării/jocuri specifice ce nu sunt caracteristice genului său 

care să ofere copilului perspectiva  încercărilor variate și a unor activități diferire. 

Pregătirea activităților propuse va permite copilului/tânarului, prin participarea 

directă, să-și clădească noi viziuni într-un cadru obiectiv și bine structurat. 

 În funcție de experiențele personale și de gradul de aceptare al propriilor 

emoții, copiii vor putea mai târziu să le recunoască și pe ale celorlalți.  Învățați să 

simtă și să aprecieze emoțiile, aceștia vor acorda atenție relațiilor lor cu ceilalți, 

influența mediului asupra lor devenind selectivă. 

 Creșterea influențelor din mediu în raport cu percepția sinelui creează 

necesitatea abordării educației de gen folosindu-se metode și procedee diferite 

pentru a nu da naștere la diferențe. Ca urmare, strategiile folosite trebuie să fie 

potrivite nivelului de cunoaștere și experiență al copilului.  
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 Obiectivul general al egalităţii de gen – crearea unei societăţi cu aceleaşi 

oportunităţi, drepturi şi obligaţii pentru femei şi bărbaţi. Egalitatea de gen este un 

drept prin care oricine este liber să își dezvolte propriile aptitudini și să își exprime 

opțiunile, fără a fi influențate de particularitățile sexului căruia îi aparține. 

Comportamentele, aspirațiile și nevoile diferite ale femeilor și bărbaților, trebuie să 

beneficieze de apreciere și promovare egală  (3). 

 Noţiunea de „gen” nu este un sinonim pentru cea de „femei”. Distincţia sex-

gen joacă un rol fundamental în societăţile actuale (practici cotidiene, politici 

publice etc.) deoarece există diferenţe între femei şi bărbaţi care nu au o origine 

biologică. Prin urmare, genul şi sexul nu sunt echivalente (West, Zimmerman, 

1987) (4). 

Identitatea de gen se dobândeşte în urma interiorizării psihologice a trăsăturilor 

feminine/ masculine, prin interacţiunea dintre individ şi societate şi este mai curând 

o experienţă subiectivă şi nu este dependentă de sex. (Dragomir, Miroiu, 2002, p. 

192) 

 În cadrul grupei mari „Iepurașii” din cadrul Grădiniței nr. 229, noi încercăm 

să promovăm egalitatea de gen prin activități variate precum: activități instructiv-

educative, activități extracurriculare, consultații cu părinții. 

 În cadrul activităților liber-alese precum: artă, bibliotecă, jocuri de rol, 

jocuri de masă, construcții – copiii se joacă mereu împreună, iar ei își aleg sectorul 

preferat. Există în cadrul grupei băieței care se joacă „de-a familia” aleg să fie 

„bucătari” sau „vânzători”, precum și fete care preferă să construiască sau să fie 

șoferițe. La sectorul „Artă” copiii desenează, pictează sau modelează împreună, la 

„Bibliotecă” citesc diferite imagini, realizează albume sau spun poezii tot împreună 

și niciodată, noi cadrele didactice nu îi împiedicăm să facă ceea ce-și doresc ci îi 

încurajăm permanent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În cadrul activităților pe domenii experiențiale, fie că acestea sunt de 

matematică sau de cunoașterea mediului, de educație fizică, educarea limbajului 

sau educație muzicală, toți copiii sunt împlicați în egală măsură. Răspunsurile lor 
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sunt ascultate, apreciate și aplaudate, primesc aceleași fișe de lucru și fiecărui copil 

i se acordă sprijin atunci când are nevoie.  

 Metodele folosite în cadrul acestor activități sunt variate și încercăm pe cât 

este posibil folosirea metodelor interactive, în care copilul să participe, să 

acționeze: a) clasice precum exercițiul, povestirea, jocul de rol, conversația sau b) 

moderne braistorming-ul, diamantul, explozia stelară – (întrebările trebuie să 

înceapă cu “de ce?”, “cum?”, “când?”, “cine?”, “unde?”), metoda cubului 

împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele 

cubului – descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La activități făcând salată sau observând flori de toamnă 

În cadrul activităților extracurriculare copiii lucrează sau se distrează împreună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muncă făcând personaje din legume și fructe de toamnă sau decor din frunze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distracție dansând și cântând în cor. 
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 În cadrul ședințelor de consiliere cu părinții am abordat teme care să 

contribuie la promovarea egalității de gen ex. „Diferiți dar egali” sau  „Drepturile și 

îndatoririle copiilor”. Aceste activități se desfășoară sub forma unor dezbateri și se 

încearcă promovarea exemplelor de bun practică. 
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             Sistemul actual al învăţământului românesc îşi propune ca principiu de 

organizare echitatea şi egalitatea de şanse. Legea Învăţământului şi alte 

reglementări legislative nu fac referiri explicite la egalitatea de gen, singura 

prevedere referindu-se la accesul egal la educaţie. 

Cercetările privind problematica de gen în educaţie sunt abia la începuturi şi 

constituie o provocare şi o preocupare de actualitate a specialiştilor din spaţiul 

educaţional românesc.     

 Interesul pentru această temă este stimulat de asemenea de o serie de factori 

ce ţin de tendinţele de reconsiderare a problematicii de gen în educaţie în 

perspectivele egalităţii de şanse.  

Beneficiul major al educaţiei în funcţie de nevoile de dezvoltare de gen este 

raportat la creşterea calităţii vieţii şi la posibilitatea unor alegeri de viaţă şi de 

profesie variate şi flexibile. 

  Această abordare educaţională promovează dezvoltarea potenţialului 

individual real al fetelor şi băieţilor nelimitat de normele şi valorile sociale care 

prescriu comportamente stereotipe de gen. Ceea ce ne defineşte că femei sau 

bărbaţi reprezintă un lung şir de experienţe de învăţare socială în familie, în cercul 

de prieteni, în şcoală sau în alte contexte. 

 Că instituţii sociale, grădiniţă, şi mai apoi şcoală, reprezintă un important laborator 

al proceselor de construcţie de gen la elevi. Din această perspectivă, modul în care 

sunt organizate experienţele de învăţare, atât prin conţinutul lor explicit sau 

implicit, cât şi prin metodele de activitate cognitivă şi de interacţiune socială pe 

http://infopolitic.ro/wp-content/uploads/2015/10/suport-curs-competente-civice.pdf
http://dpus.usv.ro/docs/A6/A6.4_continut_egalitatea_de_gen.pdf
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care le presupun, pot exercita influenţe semnificative asupra conştientizării şi 

interiorizării de gen individuale ale elevilor. 

 Faptul că băieţii sunt diferiţi de fete devine evident atunci când o persoană 

devine părinte, când această observă fascinaţia pe care fetele o manifestă pentru 

păpuşi şi flori, jocuri cu activităţi casnice sau cumpărături iar băieţii pentru 

maşinuţe, trenuleţe, avioane, mingi. Şi într-adevăr fetele sunt diferite de băieţi, 

sexul fiind cel care determină această diferenţa.  

 Interesele lor, pragul senzorial, capacitatea fizică, reacţiile emoţionale sunt 

diferite, însă aceste diferenţe sunt mult mai mici decât diferenţele pe care le 

întâlnim între bărbaţii şi femeile adulte, ceea ce demonstrează că ele se acumulează 

în timp “conducând la unele dintre cele mai alarmante statistici ce modelează felul 

în care gândim să ne creştem copiii” 

 Abordarea educaţiei de gen s-a impus că urmare a constatărilor cadrelor 

didactice şi ale părinţilor, referitoare la diferenţele frapante între comportamentul, 

stilul de învăţare, interesele, preocupările fetelor şi cele ale băieţilor; 

De aceea egalitatea între sexe şi diversitatea sunt două teme, foarte importante în 

creşterea copiilor. De multe ori am auzit şi văzut diferite opinii ale românilor legate 

de primul subiect, pe care le consider prejudecăţi şi interpretări superficiale.  

 Egalitatea dintre sexe nu înseamnă să fie băieţii îmbrăcaţi în rochii, să li se 

dea păpuşi şi fetelor maşini şi pistoale, din asta rezultând băieţi efeminaţi sau gay şi 

fete masculine şi dure. 

  Ideea este de a oferi atât băieţilor, cât şi fetelor şanse egale de a-şi dezvolta 

abilităţile, de a se juca cu orice fel de jucării şi materiale, fără a li se induce 

anumite tipuri de comportament “specific fetelor/băieţilor”. Băieţii fac mărgele şi 

brăţări, aşa cum fetele construiesc din lemne şi cuie. Dar cel mai important este 

modul de a interacţiona cu copiii, indiferent de sex.  

“Nu ţipa/împinge, fetiţele sunt cuminţi şi drăguţe”, “hai că nu doare aşa tare, nu 

plânge, că eşti bărbat!” sunt genul de reacţii la care noi, adulţii, nu ne gândim prea 

mult, aşa am fost învăţaţi că fetiţele sunt cuminţi şi prinţese, băieţii au voie să fie 

mai zurlii, dar să nu plângă prea tare, că doar nu sunt fete. Se lucrează foarte intens 

la schimbarea acestui tip de reacţie, un copil care împinge alt copil sau ţipă va fi 

corijat cu blândeţe, explicându-i-se de ce nu e bine şi în acelaşi fel, indiferent dacă 

e fetiţă sau băiat. La fel, un copil trist sau care plânge că s-a lovit vă fi mângâiat şi 

liniştit indiferent dacă e fată sau băiat. 

 Într-o o societate multiculturală, ca Suedia, copiii sunt învăţaţi despre 

diversitate de la vârste cât mai mici. Diversitatea se învaţă prin contactul cu ceilalţi, 

care pot veni din culturi diferite, pot avea părul creţ şi pielea neagră, dar şi din tot 

felul de cărticele. Copiii învaţă din poveşti ca şi fetele pot fi curajoase şi bătăioase 

şi le place să joace fotbal, că şi băieţii plâng şi le place să facă prăjituri. Într-o 

grădiniţă din Vechiul Oraş din Stockholm, capitala Suediei, învăţătorii evită 

pronumele „el “şi „ea “, folosind în schimb, pentru cei 115 copii înscrişi, termenul 

neutru de „prieten “. Nordicii cred că toleranţa şi egalitatea între femei şi bărbaţi se 

învaţă din primii ani de viaţă. 
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 În societatea noastră copiii învaţă încă de la vârste foarte mici ce înseamnă 

să fii băiat sau fată, ei fiind expuşi la mulţi factori care le influenţează atitudinile şi 

comportamentele cu privire la rolurile de gen. Acestea sunt învăţate pentru prima 

oară în mediul de acasă şi apoi întărite şi menţinute de grupul de prieteni, de 

mediul grădiniţei. 

 De exemplu băieţii din grupa mea sunt foarte buni la activităţile 

matematice, dar nu le plac poveştile (să asculte şi să repovestească), desenul, 

pictură şi exerciţiile de antrenament grafic. 

 De aceea am găsirea unui moment prielnic, în decursul zilei, pentru 

captarea atenţiei băieţilor cu cărţi noi şi stimularea dorinţei acestora pentru 

cunoaşterea conţinutului cărţii. Am valorificarea oportunităţii acestui moment prin 

citirea unei poveşti (de întindere mică) şi antrenarea băieţilor în repovestirea 

conţinutului acesteia. De asemenea am creat scurte povestiri legate de personaje din 

desene animate îndrăgite de băieţi sau legate de jucării preferate de aceştia; 

Apoi i-am atras prin conceperea unor felicitări, scrisori, invitaţii la zile de naştere, 

cu implicarea directă a băieţilor. 

Am acordat timp de lucru mai lung decât pentru fete, având în vedere faptul că 

băieţii construiesc şi procesează mai lent mesaje verbale. 

Rezultatele scontate au fost uimitoare şi anume: 

Optimizarea dezvoltării abilităţilor verbale ale copiilor; 

Dezvoltarea creativităţii copiilor; 

Formarea unei imagini corecte despre sine; 

Schimbarea convingerilor celor din jur referitoare la performanţele băieţilor 

Un alt exemplu este acela că fetele nu manifestă un interes deosebit pentru 

activităţile matematice precum băieţii.  

        De aceea am implicat mai mult fetele în diferite jocuri (de masă, de rol, 

didactice, etc.) care presupun folosirea unei game variate de material didactic; 

Le-am responsabilizat în efectuarea unor activităţi cum ar fi cele de comparare, 

ordonare, numărare, aranjare, etc. şi care presupun exersarea abilităţilor matematice 

şi de calcul, precum şi utilizarea unui limbaj matematic adecvat;  

  Cu ocazia diferitelor plimbări, vizite, excursii am putut constata faptul că 

fetele au o mai slabă orientare în teren şi se rătăcesc mai uşor decât băieţii.  

Prin anumite jocuri am stimulat creativitatea fetelor în crearea de povestiri în care 

personajele aveau de parcurs un anumit traseu sau aveau de reconstituit un drum 

deja parcurs. 

Am antrenat fetele în diferite jocuri, cum ar fi: puzzle, jocuri de orientare, jocuri de 

reconstituire a unor trasee, jocuri de construcţii, de asamblare; 

Am oferit fetelor un timp de folosire a computerului cel puţin egal cu al băieţilor. 

După o perioadă corespunzătoare de timp şi după activităţi variate, am putut 

constata progresul înregistrat de fete în ceea ce priveşte dezvoltarea abilităţilor de 

orientare spaţială, începând cu spaţiul sălii de grupă şi continuând cu cel 

extraşcolar.  

 O problemă care a devenit cea mai mare problemă a multor educatoare este 

aceea că: „Băieţii sunt mult mai obraznici decât fetele! „şi „Ce e de făcut?” 
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 Găsirea celor mai adecvate metode de convingere şi atragere a băieţilor spre 

activităţi de tipul: să coasă, să confecţioneze diferite jucării prin îndoire, îmbinare, 

lipire, să înșire mărgele, să selecteze materiale foarte mici, cum ar fi diferite tipuri 

de seminţe, puzzle, etc; 

 Aprecierea activităţii desfăşurate de aceştia;  

 Adoptarea unei atitudini de încurajare a copiilor care nu obţin rezultatele pe 

care noi le dorim;  

 Continuarea muncii cu aceşti copii, chiar dacă rezultatele se lasă mai mult 

aşteptate;  

 Manifestaţi-vă satisfacţia şi bucuria faţă de activităţile realizate 

corespunzător de către copii;  

 Acordaţi mai mult timp stimulării autoevaluării pozitive a copiilor;  

Pentru depăşirea bariere de gen şi optimizarea dezvoltării unei vieţi emoţionale 

echilibrate se recomandă că educatorul (părinţii) să asigure copilului un climat 

optim de exprimare a emoţiilor şi sentimentelor! 

 Emoţiile copilului nu trebuie invalidate! 

Este total eronat să se pornească de la premiza că băieţii plâng mai puţin ca fetele! 

La fel de eronat este să afirmăm că doar fetiţele sunt slabe şi plâng! 

Copiii trebuie să ştie că a plânge este o reacţie normală care nu trebuie pedepsită! 

 Educatoarele, prin activităţile pe care le desfăşoară, pot sprijini şi oferi copiilor 

oportunităţi care să ajute dezvoltarea abilităţilor cognitive şi socio-emoţionale în 

mod adecvat, fără ca ea să fie limitată de stereotipurile de gen. 

 Să fim deci atenţi la nevoile mai subtile ale copiilor noştri şi să nu ne 

pierdem în stereotipii educative referitoare la ce “trebuie” sau nu să fie sau să facă 

un băiat sau o fătă. Scopul educaţiei de gen rezidă în diminuarea şi eliminarea 

stereotipurilor de gen în favoarea manifestării şi dezvoltării libere a vocaţiilor 

personale ale individului. 

 Rolul cadrului didactic în educaţia de gen a elevilor este decisiv, constând 

în cultivarea valorilor autentice de gen prin oferirea unor modele de masculinitate 

şi feminitate corecte în formarea conştiinţei de gen şi a propriei identităţi sociale de 

băiat sau de fată, toate conducând la integrarea socială şi profesională. 
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 Părinţii şi profesorii, care interacţionează în mod direct cu copiii, au 

observat în mod constant diferenţe între comportamentul, stilul de învăţare, 

interesele, preocupările fetelor şi cele ale băieţilor . Educaţia diferenţiată în funcţie 

de nevoile specifice de gen oferă o alternativă strategică pentru îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare atât ale fetelor cât şi ale băieţilor şi pentru facilitarea 

accesului la oportunităţi educaţionale egale. 

 Beneficiul major ale ducaţiei în funcţie de nevoile de dezvoltare de gen 

specifice este raportat la creşterea calităţii vieţii şi la posibilitatea unor alegeri de 

viaţă şi de profesie variate şi flexibile. Această abordare educaţională promovează 

dezvoltarea potenţialului individual real al fetelor şi băieţilor, nelimitat de normele 

şi valorile sociale care prescriu comportamente stereotipe de gen. 

Educaţia de gen: socializarea timpurie 

 Socializarea de gen este procesul prin care copiii învață despre așteptările 

sociale, atitudinile și comportamentele asociate în mod tipic cu băiețiși fete. Acest 

subiect priveşte acest proces de socializare precum și factorii care influențează 

dezvoltarea de gen la copii. 

 Problema modului în care apar diferențe de gen este un subiect central în 

psihologie. Experții sunt de acord că natura și mediul acționează împreună în mod 

reciproc cauzal, determinând modalități interactive pentru a produce diferenţele de 

gen. Experiențele acordate fetelor și băieților în școli sunt cunoscute pentru a afecta 

diferențierea între femei și bărbați, atât în mod direct, prin furnizarea practică 

diferențială, cât și indirect, prin oferirea de informaţii care îi face pe copii să se 

socializeze în mod activ pe căi diferenţiate din punct de vedere al genului. 

 Școlile sunt contexte majore pentru socializare de gen, în parte, deoarece 

copiii petrec mult timp antrenaţi cu colegii într-un astfel de decor. Pentru aproape 

toate trăsăturile psihologice prin care băieții și fetele se diferenţiază (de exemplu, 

capacitatea de lectură, preferințele de joc, etc.), distribuția cele două grupuri se 

suprapune. Școlile pot amplifica sau diminua diferențele de gen prin furnizarea de 

medii care promovează similarităţi în cadrul genului similaritate și diferențele între 

sexe, sau invers (variabilitatea din cadrul genului și similaritatea înte grupuri). 

 Școlile influenţează diferențierea de gen prin intermediul a două surse 

primare: profesori și colegi. Cadrele didactice și colegii influențează în mod direct 

diferențierea de gen prin oferirea de oportunități de învățare diferite baiţilor şi 

fetelor. Cadrele didactice și colegii sunt, de asemenea, surse de învățare despre gen. 

 Cadrele didactice prezintă materiale curriculare care conțin un 

comportament stereotip de gen, și colegii prezintă atitudini stereotipice de gen și de 

comportament. Copiii internalizează stereotipurile de gen și prejudecățile, care le 

vor ghida propriile preferințe și comportamente.  

 Psihologii au documentat modalitățile în care școlarizarea contribuie la 

diferențele de gen prin intermediul interviurilor cu personalul școlii și elevi, prin 
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observări ale profesorilor și elevilor, precum și prin studii experimentale ale 

condițiilor de clasă. Studiile observaţionale permit examinarea diferențelor de gen, 

atitudinilor și comportamentelor în școli. Studiile experimentale permit 

identificarea cauzelo rdiferențelor de gen legate de școală. 

Cum contribuie profesorii la diferențierea de gen? 

 Mulți educatori susțin stereotipurile de gen culturale (de exemplu, 

matematica este mai ușoara pentru băieți decât pentru fete) şi prejudecăți (arată 

preferințele pentru persoanele de același sex). Aceste distorsiuni pot fi explicite (de 

exemplu, în mod conștient aprobate) sau implicite (deținute în conștient), și ele 

influențează comportamentul din clasă al profesorilor. 

 Stereotipurile de gen și prejudecățile profesorilor modelează 

comportamentul lor în clasă, în cel puțin trei moduri. În primul rând, profesorii 

reprezintă un model pentru elevi, având un comportament cu stereotipuri de gen. În 

al doilea rând, profesorii prezintă adesea așteptări diferențiate pentru băieţi şi fete 

(de exemplu, de a folosirea centrelor tematice, a sectoarelor de joacă pentru copiii 

preşcolari, de” construcţii”,” căsuţa păpuşii”, etc.) acceptând şi chiar facilitând 

diferenţele de gen. În al treilea rând, cadrele didactice facilitează distorsiunile de 

gen ale copiilor prin marcarea de gen că fiind importantă, prin utilizarea acesteia 

pentru a eticheta și  organiza elevii (de exemplu:” bună dimineaţa fete, bună 

dimineaţa băieţi!”,”Aliniaţi-vă pe două coloane: una de fete, una de băieţi!”,”toţi 

băieţii lucrează la măsuţele verzi iar fetele la măsuţele roşii”,etc.) 

 S-a constatat că profesorii care predau copiilor cu vârste mici şi care practică 

educaţia diferenţiată de gen şi care au stereotipii în acest sens, au o influenţa foarte 

mare asupra elevilor, crescându-le şi acestora stereotipiile de gen, ceeace duce la 

rezerve din partea copiilor de a interacţiona cu uşurinţa cu sexul opus.  

Convingeri întâlnite des în educaţie: 

“Băieţii nu trebuie să plângă!” 

“Doar fetiţele sunt slabe şi plâng” 

“Băieţii sunt puternici şi curajoşi că sunt bărbaţi” 

“Fetele sunt fricoase” 

“Eşti fricos ca o fată” 

“Nu mai fii atât de sensibil că eşti băiat!” 

“Nu mai plânge că nu ai de ce” 

“Eşti prea mică să te simţi furioasă” 

“Fiţi cuminţi cum sunt  fetele!” 

“Dacă eşti obraznic, te separ şi te aşez lângă fete!” 

“Eşti băiat, nu te joci cu păpuşa ci cu maşini!” 

“Fiţi cuminţi că sunteţi fete!” 

“Fiţi gospodine şi harnice ca mamele voastre!” 

“Nu trebuie să vă jucaţi cu băieţii pentru că sunt obraznici” 

“Este obraznică ca un băiat” 

“Ele pot, voi de ce nu?” 

“Păstraţi-vă feminitatea!” 
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Cum pot contribui elevii la diferențierea de gen? 

 La fel ca profesorii, colegii contribuie la socializarea diferenței de gen prin 

mai multe căi. La intrarea în şcoală, copiii se confruntă cu un număr mare de 

colegi, dintre care mulți au un model de comportament tradițional de gen, care 

produce și consolidează conținutului stereotipurilor de gen. În plus, școlile sunt 

caracterizate prin segregarea de gen. Atunci când sunt mai mulţi colegi, copiii au 

tendinţa de a-şi alege ca parteneri de joacă copii de acelaşi gen, ceeace le afectează 

experiențele de joacă şi le accentuează stereotipurile.  

 Colegii contribuie de asemenea la diferențierea de gen prin transmiterea de 

stereotipuri colegilor (de exemplu, "Părul scurt este pentru băieți nu fete",” Fetele 

aleg culoarea roşie, nu albastră”, etc.) și sancţionarea lor pentru faptul că nu 

respectă şi nu se încadrează în stereotipuri, prin hărțuirea verbală și agresiune 

fizică. Programele de intervenție pot învăța copiii mici să recunoască și să stopeze 

remarcile sexiste ale colegilor lor (de exemplu: "nu ai voie să spui ca fetele”) 

Concluzii 

 Școlile sunt contexte importante pentru socializarea atitudinilor de gen ale 

copiilor mici şi ale comportamentelor acestora. Profesorii și colegii modelează 

atitudinile de gen pentru copii şi astfel, diferențele de gen în cunoaștere și 

comportament. Din păcate, profesorii primesc relativ puțină instruire în domeniul 

recunoașterii și combaterii stereotipurilor de gen și a prejudecăților – ale lor proprii 

și ale altora - și, în consecință, de multe ori profesorii sunt un model, se așteaptă, şi 

consolidează și chiar pun bazele pentru diferențierea de gen în rândul elevilor lor.  

 Astfel, cele mai multe școli mai degrabă creează și mențin stereotipurile de 

gen, prejudecățile și diferenţele decât a le contracara.  

 Politicile educaționale ar trebui să reziste creării de contexte educaționale 

segregante din punct de vedere al genului și să caute să sporească promovarea 

atitudinilor egalitare de gen. 

  Profesorii au nevoie de formare să-şi recunoască propriile lor prejudecăți 

explicite și implicite și modul în care aceste prejudecăţi afectează comportamentul 

lor la clasă. În plus, cadrele didactice ar trebui să beneficieze de o formare explicită 

în confruntarea cu prejudecățile copiilor, astfel încât aceștia să beneficieze de o 

educaţie de gen unitară.  

 Deoarece abilităţile cognitive, emoţionale şi sociale au un rol atât de 

important în viaţa noastră, părinţii şi celelalte persoane implicate în educarea 

copiilor trebuie să fie informaţi despre problematica diferenţelor de gen şi 

despre necesitatea valorificării sau compensării cestor diferenţe în perioada 

preşcolară, perioadă care este optimă din punctul de vedere al achiziţiilor socio-

emoţionale. 
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 Egalitatea de gen este un drept prin care oricine este liber să își dezvolte 

propriile aptitudini și să își exprime opțiunile, fără a fi influențate de 

particularitățile sexului căruia îi aparține. Comportamentele, aspirațiile și nevoile 

diferite ale femeilor și bărbaților, trebuie să beneficieze de apreciere și promovare 

egală. Discriminarea de gen este o încălcare a drepturilor omului. 

 În România, educaţia reprezintă un drept garantat de Constituţie pentru toţi 

copiii şi tinerii, indiferent de origine socială sau etnică, de sex sau de apartenenţă 

religioasă. 

 În munca didactică de mai multe ori ne confruntăm cu stereotipii care sunt 

rezultatul educației din familie, din anturajul socio-cultural al elevilor. 

Stereotipurile de fapt sunt opinii, informații sau percepții moștenite sau învățate 

din diverse surse: părinți, mass-media, școală, prieteni, cu privire la diverse 

categorii de oameni: femei, bărbați, persoane care aparțin unei anumite etnii sau 

naționalități, tineri sau vârstnici, persoane cu dizabilități sau persone cu orientări 

sexuale diferite etc.  

 Exemple de stereotipuri de gen care fixează roluri de gen clar împărțite, 

ajungând să condiționeze uneori subtil, de multe ori evident, femeile și bărbații și 

care conduc, adesea, la inegalitate de șanse și discriminare de gen: 

bărbații sunt mai buni la științe exacte, la politică, sunt mai buni ingineri, medici 

femeile sunt mai sensibile, empatice, comunică mai bine, sunt mai înclinate către 

zona artistică 

femeile trebuie să se ocupe de gospodărie, îngrijirea copiilor 

bărbații trebuie să aducă bani în casă 

fetele trebuie să fie cuminți, liniștite, curate, ordonate 

băieții/bărbații nu plâng 

bărbații sunt mai degrabă duri și direcți 

 Pe baza acestor stereotipii societatea pretinde anumite lucruri diferite în 

funcţie de sexul elevilor de la elevi / adolescenți, și anume: În cazul băieţilor, cele 

mai frecvente așteptări  să fie respectuoşi, politicoşi; să protejeze, să nu fie violenţi 

cu fetele; să respecte fetele, să se poarte delicat cu ele şi să le apere atunci când e 

cazul; să se implice în diferite reparaţii necesare acasă și în clasă; să fie mai atenţi 

la igiena personală, curaţi; să fie cuminţi şi harnici („cum sunt fetele”); să nu piardă 

vremea fără rost; să fie atenţi în timpul lecţiei; să nu plângă („pentru că sunt 

băieţi”); să se implice mai mult în activităţile gospodăreşti. Iar  în cazul fetelor, 

sunt următoarele: să aibă o ţinută îngrijită, să fie mai decente („să nu se machieze 

excesiv”); să vorbească frumos; să-şi păstreze feminitatea; să se implice în 

activităţile care ţin de aspectul clasei; să fie mai gospodine; să fie mai ordonate şi 
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responsabile („căci ele vor fi nucleul familiei de mâine”); să fie răbdătoare şi să nu 

se lase intimidate de băieţi. 

 De-a lungul istoriei suntem martori la diferențe mari între aprecierea 

femeilor și a bărbaților  în defavoarea femeii. În unele cazuri aceste diferențe și 

inegalități persistă și azi. 

 Rolul profesorului  este de-a facilita egalitatea de gen, de-a promova 

educaţia în spiritul echilibrului şi parteneriatului de gen, de-a utiliza metode şi 

strategii didactice care să facă apel la experienţa de viaţă specifică fetelor şi 

băieţilor şi să încurajeze cooperarea între genuri. Totodată este foarte important să 

introducă activități prin care se realizează cunoașterea reciprocă cât mai profundă a 

celor două genuri. Asemenea activități pot fi aplicate atât în cadrul activităților 

extrașcolare  cât și în cadrul orelor de curs la mai multe discipline  în special 

materiile de studiu din ariile curricular: Om şi societate, Limbă şi comunicare, 

Consiliere şi orientare. 

Teme ce pot fi prelucrate  în cadrul acestor ore pot fi: 

- teme privind alegerea profesiei: analiza de roluri profesionale tradiţionale şi 

actuale; relaţia dintre opţiunea elevilor şi locul de muncă al părinţilor; apartenenţa 

la un anumit sex ca avantaj sau piedică în alegerea anumitor profesii sau în anumite 

situaţii de viaţă; genul şi succesul în carieră; relaţii de gen la locul de muncă; 

- teme privind rolurile şi relaţiile de familie: roluri de gen în familie la diferite 

generaţii: bunici, părinţi; responsabilităţi şi relaţii de gen în familie în diferite 

context socio-culturale;  

- teme privind etapele de dezvoltare a personalităţii: caracteristici ale relaţiilor de 

gen la diferite vârste; adolescenţii şi rolurile lor sociale; elemente de educaţie 

sexuală şi igienă personală; 

- teme de istorie: roluri ale femeii în diferite epoci istorice; 

- teme de educaţie civică şi moral-religioasă: relaţii de gen şi modele 

tradiţionale/modele actuale; drepturi şi responsabilităţi civice de gen; 

- teme de genul şi petrecerea timpului liber, cooperarea între genuri pentru 

rezolvarea diferitelor situaţii de viaţă etc. 

 Teme care nu fac referire directă la dimensiunea de gen, dar care pot fi 

valorificate în activitatea didactică şi din această perspectivă sunt: educația pentru 

sănătate, a avea încredere în sine; despre idealuri şi modele; lupta  împotriva 

alcoolului, drogurilor şi fumatului; conflict şi agresivitate; despre infracţiune; 

despre comportamentul în diferite contexte sociale (la biserică, la aeroport, la 

restaurant, la masă, la spectacol); despre utilizarea diferitelor substanţe chimice etc. 

 În continuare prezint câteva modalități prin care se pot realiza obiectivele 

mai sus amintite. 

Activitate pe grupe: 

 Se împarte clasa în 3 grupe, o grupă alcătuită din băieți, o grupă din fete și a 

treia omogenă. Se înmânează fiecărei grupe sarcina de lucru “O zi de muncă în 

familie”. Se cere elevilor să alcătuiască scenariul unei zile de muncă obișnuite cu 

cel puțin 4 personaje diferite implicate în acțiune și să o prezinte. 

Se acordă un timp de lucru de 15 minute. 



135 

 

După prezentare pornind din scenariile realizate  de fiecare grupă, se analizează 

mai profund fiecare opțiune și sentimentele trăite în cadrul prezentării. 

Se propune elevilor o dezbatere pe marginea modului în care s-au formulat 

optiunile. 

Se apelează la următoarele întrebări: 

Ați realizat un scenariu real sau imaginar? 

Cine a fost inițiatorul poveștii?  

De ce ați ales acele personaje?  

Cum v-ați hotărât cine pe care rol să interpreteze?  

Cum v-ați simțit în rolul prezentat? De ce? 

Joc didactic: Femei și bărbați 

Jocul poate fi folosit în discutarea anumitor idei în legătură cu femei și bărbați. 

Pune accent la comunicare între femei și bărbați. Poate fi utilizat atât pentru elevi 

de gimnaziu cât și pentru elevi de liceu. Timp de lucru: 20-30 de minute. Material 

necesar: două coli de hârtie, pixuri. 

 Desfășurarea jocului: Se imparte clasa în 2 grupe, o grupă alcătuită din 

băieți și o grupă din fete. Grupele stau cât mai departe posibil una de cealaltă în 

sală. Fiecare are ca sarcină să scrie lucruri  despre care crede că cealaltă grupă nu 

preferă în comportamentul propriu. Deci băieții colectează idei despre care cred că 

nu le plac fetelor în comportamentul lor și invers. După 10 minute își schimbă 

colile de hârtie și citesc ideile enumerate de grupa cealaltă. După citire se va face 

un cerc mare și se discută ideile enumerate, formulează concluzii, punând accent pe 

ideile generale. 

Joc didactic: Cerc dublu 

Jocul poate fi folosit în stimularea comunicării între cele două sexe, punând accent 

pe atenția față de colegi. 

 Desfășurarea jocului: Elevii alcătuiesc două cercuri concentrice, așezându-

se față în față. Cât se poate fetele și băieții să stea în cercuri separate. Profesorul 

lansează diferite teme despre care perechile discută timp de 1 – 2 minute. După 

trecerea timpului stabilit elevii din cercul de dinafară pășesc una la dreapta, astfel 

fiecare primește un alt partener și discuția se ia de la capăt dar cu alți participanți. 

Temele abordate pot fi: Mâncarea ta preferată, O amintire plăcută de vară, Părerea 

ta despre școală, Un program de weekend reușit, O problemă care te frământă, O 

dorință neobișnuită etc.  

 Dezvoltarea educaţiei de gen în instituţiile de învăţământ va permite 

cultivarea reprezentărilor asupra faptului că sexul persoanei nu prezintă temei 

pentru discriminare. Educaţia de gen reprezintă un instrument important în 

constituirea unei societăţi democratice atât în țară cât și în străinătate. 
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”Modalităţi practice de realizare a educaţiei de gen în şcoală” 

Prof. Iacob Anca 

Liceul Tehnologic “Cserey-Goga” Crasna 

Structura  Grădiniţa cu P.P. Crasna, Jud. Sălaj 
 

MOTTO: 

             ,, Eu sunt copilul  

                Educă-mă, te rog, ca să pot fi 

                O binecuvântare pentru lume.”   ( Mamie Gene) 

      Cele mai multe teorii asupra genului arată că perioada de vârsta cea mai 

importantă pentru formarea identității de gen este cea cuprinsă între 2 și 6 ani, când 

capacitatea de asimilare a copiilor este foarte mare. La vârsta școlară, copiii pot 

avea deja comportamente de gen formate în mod stereotip. Rolul cadrelor didactice 

și al școlii în ansamblul său este de a flexibiliza aceste atitudini și comportamente. 

Perioada adolescenței este de asemenea asociată cu dezvoltarea relațiilor de gen, 

aceștia având tendința de a accepta și de a se conforma stereotipurilor de gen 

promovate desocietate 

     Deși în prezent societatea acordă o mai mare importanță ca în trecut promovării 

egalității de gen, diferențele dintre cele două sexe cunosc o amploare mult mai 

mare, societatea încurajandu-i parcă pe părinți să le accepte și să atribuie fiecare 

capacitate sau deficit diferențelor înnăscute dintre cele două sexe: dacă fiul tău nu 

știe încă să vorbească nu e nici o problemă, majoritatea băieților încep să vorbească 

mai târziu; dacă fiica nu se pricepe la matematică sau fizică, e pentru că fetele au o 

înclinație spre științele sociale.  

          Aceste stereotipuri bazate pe sex fac ca societatea actuală sa fie divizată mai 

mult ca oricând pe sexe: ne străduim să aflăm sexul copilului cât mai curând 

posibil și înainte de naștere, există nu numai reviste și programe TV ci posturi de 

televiziune dedicate în întregime bărbaților sau femeilor. Iar copiii sunt cei mai 

afectați de această clasificare, intrând în lumea “fetițelor drăguțe” și a “băieților 

curajoși” chiar din perioada preșcolară. Exagerarea diferențelor între bărbați și 
femei se reflectă, mai ales, în așteptările pe care și le fac părinții cu privire la copii; 

pentru că aceștia din urmă sunt direct influențați de ceea ce credem noi despre ei, 

este foarte probabil ca atunci când accentuăm diferențele între sexe, aceste 

stereotipuri să se cristalizeze în propriile percepții ale copiilor. 

       De aceea este foarte important ca părinții și cadrele didactice să diminueze 

aceste diferențe prin dezvoltarea tuturor abilităților cognitive și emoționale atât la 

băieți cât și la fete. Numeroasele domenii ale inteligenței trebuie cultivate la 

ambele sexe pentru că studiile arată că succesul în lumea de astăzi depinde de un 

“melanj al punctelor forte caracteristice atât bărbaților cât și femeilor – vorbit, citit, 

scris, matematică, spațiu, dexterități mecanice și aptitudini fizice, pe lângă măsuri 

egale de empatie și ambiție, diplomație și asertivitate”. 
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      O parte importantă a identităţii şi a individualităţii fiecarei persoane, şi anume 

rolurile de gen, se formeaza prin intermediul socializarii. Astăzi, familia, dar si, 

şcoala sau locul de muncă, mass-media, tehnologia informaţiei, muzica și filmele 

influenţează acest proces. Vectorii de socializare, unii tradiţionali şi alții noi, 

contribuie la păstrarea şi transmiterea stereotipurilor de gen. 

    Educația pe aspecte de gen, îndeosebi atunci când se adresează atât băieților cât 

și fetelor, poate fi un instrument important pentru promovarea egalității de șanse 

între femei și bărbați în societatea modernă. Obiectivul său este de a schimba 

rolurile asociate fetelor și băieților, femeilor și bărbaților în viața publică și 

privată.Reducând stereotipurile asociate cu aceste roluri, această educație sprijină 

procesul de instalare a unei egalități civice la copii, în cadrul căreia femeile și 

bărbații trăiesc într-o relație de cooperare și respect reciproc.  

  În vederea unei activităţi instructiv-educative eficiente este necesară nu doar 

cunoaşterea fiecărui copil în parte, ci şi a relaţiilor dintre copiii din aceeaşi grupă, a 

modului cum interacţionează spontan, a atracţiilor sau respingerilor ce se manifestă 

de la o etapă la alta. Socializarea treptată a copilului se realizează sub impactul 

imitaţiei, al jocului de rol, dar şi prin participarea la programul zilnic (autoservire, 

activităţi comune, activităţi pe arii de stimulare, servirea mesei, jocul şi plimbarea 

în aer liber ş.a.m.d.) 

           Relaţiile dintre copii nu sunt totdeauna favorabile, pozitive, ci pot lua 

aspecte negative, degenerând în conflicte: loviri,ceartă pentru jucării sau roluri în 

joc, ş,a.m.d.   

             Educatoarea are menirea de a încuraja şi cultiva relaţiile de prietenie, de a 

crea un climat afectiv stimulativ şi plăcut şi de a descuraja, a îngrădi şi elimina 

comportamente agresive, conflictuale, negative. Relaţiile sănătoase se cer cultivate, 

educate, normate, încurajate permanent în vederea socializării copiilor din grupă, 

dar şi pentru a închega un colectiv în care fiecare să se simtă valorizat, respectat , 

apreciat şi încurajat.  

    Astfel, dacă activitățile băieților și fetelor se vor asemăna, atunci diferențele 

dintre ei vor căpăta o amploare mai scăzută, sporind șansele de a dezvolta un set 

echilibrat de aptitudini atât la fete cât și la băieți. Diferențele de gen afectează 

majoritatea copiilor prin privarea lor de anumite oportunități de dezvoltare. Toți cei 

care se implică în educația copiilor, de la părinți pâna la cadre didactice și consilieri 

trebuie să cunoască problematica diferențelor de gen și necesitatea valorificării sau 

compensării acestor diferențeStudiile de psihologie educațională abordează 

stereotipurile de gen ca limite în procesul de dezvoltare.  

     Cercetările arată de asemenea că „schimbarea stereotipurilor de gen este foarte 

dificilă, uneori chiar imposibilă. Ceea ce poate fi schimbat este percepţia părinţilor 
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şi profesorilor despre diferenţele de gen şi mai ales despre modul în care pot fi 

depăşite barierele în dezvoltarea optimă a copiilor.” 

    Mediul școlar și procedurile organizaționale din școală pot exercita o mare 

influență asupra comportamentului fetelor și băieților. Separarea fetelor și băieților 

pe grupe pentru diferite activități la clasă, sau pe echipe pentru activitățile sportive, 

sau vestimentația diferită (pantaloni pentru băieți, fuste pentru fete) sunt practici 

care marchează explicit diferențe de gen și care nu aduc beneficii copiilor. 

Atitudinea cadrelor didactice  

Mai multe studii efectuate în diferite țări din Europa au demonstrat ca există 

diferențe între modurile în care cadrele didactice interacționează cu fetele și băieții. 

Ambele categorii de cadre didactice (atât femeile cât și bărbații) au tendința de a 

încuraja pasivitatea și conformitatea în rândurile elevelor, în timp ce la elevi 

apreciază caracterul independent și individualist.Profesorii se așteaptă astfel ca 

fetelesă fie mai ascultătoare, treacând cu vederea cu mai multă ușurință 

comportamentele mai rebele. Fetele sunt percepute ca fiind mai cooperante pe când 

băieții sunt percepuți ca fiind mai competitivi. 

          Prevenirea stereotipiilor de gen la vârsta preșcolară 

    La vârsta preșcolară copiii încep să își construiască identitatea că fete și băieți și 

să își dezvolte stima de sine. De aceea, acesta este momentul ideal pentru a le 

transmite mesajul important că fetele și băieții au aceeași valoare în societatea 

noastră.Aplicarea în practica a principiilor egalității de gen ridică o serie de 

îngrijorari evidente în randul cadrelor didactice. Pentru realizarea egalității între 

fete și băieți trebuie să trecem printr-o etapă în care să recunoaștem diferențele 

care există. Apoi, trebuie găsit unrăspunsconstructiv la întrebarea cum gestionam 

aceste diferențe.  

Fără a critica practica cadrelor didactice, abordarea dezvoltată de instituțiile 

educaționale în ceea ce privește egalitatea de șanse între fete și băieți, este deseori 

instinctivă si lipsită de un cadru formal. De aceea se simte necesitatea reformulării 

problemei și propunerii unei abordări atente și adaptate la societatea actuală aflată 

în continuă schimbare. 

Recunoașterea diferențelor existente între fete și băieți 
      Pentru a realiza egalitatea de șanse între fete și baieți este important să 

parcurgem mai întâi o etapă în care să fie recunoscute diferențele existente. 

Cercetările efectuate arată că diferențele între fete și băieți apar în apropierea 

vârstei de 3 ani și jumătate – 4 ani. La această vârstă educatorii încep să lucreze cu 

copiii asupra diferențelor dintre sexe, îndeosebi asupra diferențelor fizice. Fetele și 
băieții încep îndeosebi să se recunoască în funcție de sex pe baza imaginii 

corporale. În general, educatorii observă de asemenea, diferențe de comportament 

între fete și băieți. Atunci când învață imaginea corpului copiii încep să dezvolte 

idei despre diferențele dintre fete și băieți și să alimenteze stereotipuri de gen. Prin 

urmare este important să se facă legătura între învățarea imaginii corporale și 
existența stereotipurilor despre fete și băieți șieducatia să nu se limiteze la 
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diferențele dintre sexe.Diferențele dintre fete și băieți, percepute de cadrele 

didactice, sunt împărtașite de un grup mult mai larg de persoane.  

     Pentru fiecare astfel de stereotip, fiecare ar putea da exemple contrare: băieți 
cărora le place să acorde atenție detaliilor și să deseneze pe toata durata unei zile. 

Prin urmare trebuie să evităm să închidem fetele și băieții în tipare stereotipice 

predefinite. Acest lucru le va permite să își dezvolte pe deplin și în mod liber 

potențialul, fie că va fi conform cu așteptările societății ( un comportament normal 

sau așteptat de la o fată sau un băiat) fie că va fi diferit. 

    Stereotipurile sunt o realItate de care noI, copII sau adulțI, nu putem scăpa cu 

ușurInță, șI care împarte pe categorII vIzIunea noastră asupra socIetățII prIn 

urmare, este Important Să se permit fetelor șI băIețIlor să dezvolte o gân-dIre 

crItIcă prIn confruntarea lor cu stereotIpurIle.    

De exemplu, reflectând asupra activităților pe care le aleg de obicei și îndrumându-

i să descopere alte activități pe care nu le aleg în mod frecvent. Prin urmare, 

dezvoltarea liberă înseamnă de asemenea, orientarea fetelor și băieților să își 

dezvolte spiritul critic prin descoperirea de noi activități pe care nu le-ar fi ales de 

obicei. Aceste diferite activități le vor permite să își extindă câmpul de competențe 

și mai târziu să facă alegeri în mod liber. 

Cum putem evita stereotipurile de gen? 

1.Incearcă să identifici stereotipurile de gen care influenteaza educatia 

copilului, in relatie cu tine, cu prietenii sau cu scoala.  

 

2. Vorbește-i copilului despre idei preconcepute. Explica-i pe intelesul sau 

faptul ca oamenii au adoptat anumite idei sau “reguli” despre cum este 

“normal” sa se comporte un baiat si cum sa se comporte o fata, dar ca aceste 

idei sunt intr-o continua transformare si ca fiecare dintre noi are dreptul sa 

aleaga, dincolo de aceste stereotipuri. 

 

3. Permite-i copilului  să încerce mai multe activități si posibile hobby-uri pe 

care sa le poata practica. 

 

4. Acceptă emoțiile copilului, oricare ar fi acestea. Si baietii sufera, asadar si 

ei simt nevoia sa planga. Aceasta atitudine il invata pe copil sa isi accepte la 

randul lui propriile trairi si sa le recunoasca si sa le accepte la cei din jur.  

 

5. Amintește-ți că este absolut normal ca un băiat, de exemplu, să fie 

interesat chiar și de ceea ce in mod “obișnuit” nu este caracteristic genului 

său. Da-i ocazia sa afle mai multe despre ce il intereseaza si sa isi 

imbunatateasca abilitatile, chiar daca acestea sunt specifice in general fetitelor. 

 

 Concluzia ar fi că, în general, cadrele didactice nu sunt conștiente de 

importanța analizei critice a propriilor stereotipii de gen. Pentru multe dintre ele, 

http://www.suntparinte.ro/dezvoltare-emotionala/73-primar/6585-ideile-preconcepute-in-ce-fel-iti-pot-afecta-copilul
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noțiuni ca sex/gen, înnăscut/dobândit, diferențiere/discriminare nu sunt suficient de 

clare, motiv pentru care sunt puțin conștiente de precesul de formare a 

elevilor/elevelor ca bărbați/femei și de consecințele pe care propriile modele de gen 

le pot avea asupra lor. Studiile evidențiază de asemenea că recomandările cadrelor 

didactice sunt de asemenea cu preponderență de tip tradițional 

    Fetele trebuie să fie conştiincioase, cuminţi, încrezătoare în forţele proprii, 

îngrijite; băieţii trebuie să fie cuminţi, conştiincioşi, încrezători în forţele proprii şi 

perseverenţi), recomandări care caracterizează un elev model, în opinia 

profesorilor.  

        Pentru a depăși o astfel de abordare a educației, profesorii trebuie să înțeleagă 

și să chestioneze critic stereotipurile de gen, ceea ce îi va împiedica să acționeze 

bazându-se pe idei preconcepute sau stereotipuri. Ei nu trebuie să asocieze fetelor 

sau băieților atribute de gen, deoarece ele pot deveni etichetări cu consecințe 

negative asupra dezvoltării identității de gen, și a imaginii de sine în general. 

Cadrele didactice trebuie să se distanțeze și să se raporteze critic la propriile 

stereotipuri de gen, depășind astfel modul superficial în care pot fi adresate 

recomandări.Unul din rolurile primordiale ale cadrelor didactice este de a dezvolta 

gândirea critică și capacitatea de a pune întrebări.  

     De aceea este foarte important ca generațiile viitoare de cadre didactice, 

precum și cele care profesează în prezent, să primească o educație și o formare 

continuă adecvată privind problematica de gen. Înţelegerea propriului rol de gen de 

către profesori are de asemenea o influenţă foarte mare, care poate contribui fie la 

menţinerea, fie la înlăturarea stereotipurilor de gen din cadrul instituţiilor de 

învăţământ. 
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Modalități practice de realizare a educației de gen în școală 

Înțelegerea corectă a conceptului de egalitate de gen, o condiție necesară 

pentru construirea unei imagini de sine adecvate 

Autori: Prof. Sanda Bordei și Prof. Maria Rotilă 

Colegiul ”Henri Coandă” Bacău, jud. Bacău 

 

 Tematica egalității de gen a apărut în discuție relativ recent în societatea 

noastră, dominată până nu de mult (și încă și astăzi, în anumite medii sociale) 

de un model educațional și cultural tradițional, în care rolurile de gen sunt bine 

stabilite, stereotipizate, ceea ce riscă să dea naștere la prejudecăți, cu alte cuvinte 

la idei preconcepute generatoare de sentimente nedrepte și nerezonabile, iraționale, 

care pot duce ulterior la conflicte, divorț, stimă de sine scăzută și o 

inadecvată actualizarea a propriului potențial. Întâlnim deseori diverse 

etichete sociale atașate genurilor masculin și feminin, de obicei dihotomice, 

polarizate (de exemplu: băieți puternici/ curajoși/ raționali versus fete sensibile/ 

fricoase/ emotive etc.). 

 Tematica egalității de gen este uneori greșit înțeleasă, conform studiului 

realizat de ISE și UNICEF în anul 2004, ea fiind sau confundată cu educația 

sexuală, sau considerată (în mod eronat) de la sine înțeles ca fiind abordată corect 

în școală doar prin aceea că nu există clase sau unități de învățământ segregate pe 

criterii de gen, condiție necesară, însă nu și suficientă. Problematica de gen 

implică, potrivit aceluiași studiu, o dimensiune biologică , ce postulează că genul 

este fundamentat anatomic, ”programat” la naștere și una culturală (psihologică, 

sociologică, antropologică) ce se referă la influența pe care socialul o exercită 

asupra biologicului. 

 Modelele de gen sunt în primul rând cele parentale, preluate și transmise 

în cadrul familiei, însă acestea pot fi influențate, de asemenea, de către grupul 

de co-vârstnici, care începând cu perioada adolescenței dobândește asupra ființei 

umane în formare o putere de influențare superioară familiei și totodată și de 

normele socio-culturale ale comunității din care facem parte la un moment dat și 

care pot fi diferite de cele ale familiei în care am crescut. O altă sursă de 

influență în ce privește formarea modelelor de gen o reprezintă contextul școlar, 

atât prin atitudinile manifestate de către profesori, direct sau indirect, față de 

problematica de gen, cât și prin conținutul latent sau manifest al manualelor 

școlare referitor la același subiect. 

 În articolul prezent ne propunem să ilustrăm o modalitate practică de 

abordare a dimensiunii de gen în educație, gândită în mai mulți pași, așa cum am 

realizat-o la Colegiul ”Henri Coandă” din Bacău. Inițial am întreprins o analiză 

documentară a câtorva lucrări și studii de gen în educație, după care am realizat 

un studiu explorativ, sub forma unei cercetări socio-pedagogice, având ca scop 

examinarea problematicii de gen în rândul elevilor din colegiul nostru. În 

acest sens am alcătuit un chestionar cu 15 itemi, fiecare dintre aceștia 

reprezentând o afirmație referitoare la roluri de gen, urmat de două întrebări 

deschise în care elevii au fost rugați să indice primele 5 trăsături care le vin în 
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minte atunci când se gândesc la fete , respectiv băieți, precum și primele 5 meserii 

pe care le asociază cu fetele, respectiv cu băieții. Chestionarul a fost aplicat pe 

un număr de 129 de elevi din clasele IX-XII, 55 băieți și 74 fete, din totalul celor 

758 de elevi înscriși în acest an școlar. Elevii au fost rugați să își manifeste acordul 

cu fiecare dintre cei 15 itemi pe o scală de tip Lickert în 5 trepte, de tipul: în foarte 

mică măsură de acord, în mică măsură de acord, în medie măsură de acord, în 

mare măsură de acord și în foarte mare măsură de acord. Chestionarul nu are 

pretenția de a fi un instrument de cercetare riguros, deoarece nu au fost verificate 

proprietățile de validitate și fidelitate, ci doar un instrument care să ne ajute să 

sondăm opiniile pe care le au elevii noștri referitor la modelele de gen. 

 În tabelul de mai jos redăm răspunsurile elevilor în procente, atât 

diferențiate pe genul respondenților, cât și pe total, iar în Anexa 1 oferim și o 

variantă grafică: 

 Tabelul 1. Răspunsurile elevilor la Chestionarul diferențelor de gen 
 Analizând Tabelul 1 de mai sus observăm o distribuție relativ normală a 

răspunsurilor elevilor la itemul 1(”fetele sunt mai emotive, iar băieții mai 

raționali”) și o distribuție în general înclinată spre dreapta sau stânga pentru 

restul itemilor. Aceasta înseamnă că majoritatea elevilor și-au manifestat 

acordul cu itemii 3 (”băieții trebuie să fie puternici”), 4 (”fetele trebuie să fie 

bune gospodine”), 8 (”fetele sunt mai silitoare decât băieții), 9 (”femeia trebuie să 

se ocupe de creșterea copiilor, iar bărbații de aducerea banilor în casă”) și 10 

(”fetițele trebuie să se joace cu păpușile, iar băiețeii cu mașinuțe) și și-au arătat 

dezacordul față de itemii 2 (”culoarea roz e pentru fete, iar albastru pentru 

băieți”), 5 (fetele nu sunt potrivite pentru meserii tehnice”), 6 (”locul femeii este 

la cratiță”), 7(”fetele trebuie să facă sporturi ușoare, iar băieții competitive”), 11 

(”într-o familie numai bărbatul este cel care trebuie să ia deciziile 

importante”), 12 (”femeia trebuie să fie supusă bărbatului”), 13 (”femeia nu 

are ce căuta în posturi de conducere”), 14 (”femeile sunt plătite mai bine decât 

bărbații pentru același tip de muncă prestată”) și 15(”femeile sunt mai favorizate 

la un interviu de angajare decât bărbații”). 

în foarte mică măsură 

de acord  

în mică măsură de 

acord  

în medie măsură de 

acord  

în mare măsură de 

acord  

în foarte mare măsură 

de acord  

nr. 

Item  
băieț

i  
fete  total  băieț

i  
fete  total  băieț

i  
fete  total  băieț

i  
fete  total  băieț

i  
fete  total  

1  12,73  10,81  11,63  23,64  9,46  15,50  43,64  50,00  47,29  12,73  16,22  14,73  7,27  13,51  10,85  

2  18,18  27,03  23,26  12,73  21,62  17,83  41,82  31,08  35,66  16,36  9,46  12,40  10,91  10,81  10,85  

3  1,82  4,05  3,10  9,09  5,41  6,98  20,00  21,62  20,93  32,73  27,03  29,46  36,36  41,89  39,53  

4  9,09  6,76  7,75  5,45  4,05  4,65  32,73  12,16  20,93  25,45  27,03  26,36  27,27  50,00  40,31  

5  18,18  20,27  19,38  45,45  31,08  37,21  14,55  27,03  21,71  9,09  6,76  7,75  12,73  14,86  13,95  

6  50,91  60,81  56,59  23,64  20,27  21,71  21,82  16,22  18,60  1,82  1,35  1,55  1,82  1,35  1,55  

7  12,73  21,62  17,83  20,00  20,27  20,16  32,73  36,49  34,88  21,82  10,81  15,50  9,09  10,81  10,08  

8  14,55  13,51  13,95  12,73  8,11  10,08  36,36  44,59  41,09  30,91  17,57  23,26  5,45  16,22  11,63  

9  16,36  13,51  14,73  20,00  17,57  18,60  29,09  33,78  31,78  18,18  12,16  14,73  16,36  22,97  20,16  

10  16,36  13,51  14,73  20,00  22,97  21,71  27,27  31,08  29,46  18,18  20,27  19,38  18,18  12,16  14,73  

11  43,64  55,41  50,39  29,09  29,73  29,46  16,36  14,86  15,50  7,27  0,00  3,10  3,64  0,00  1,55  

12  58,18  63,51  61,24  23,64  17,57  20,16  12,73  12,16  12,40  3,64  4,05  3,88  1,82  2,70  2,33  

13  47,27  71,62  61,24  23,64  14,86  18,60  21,82  9,46  14,73  5,45  2,70  3,88  1,82  1,35  1,55  

14  27,27  32,43  30,23  23,64  21,62  22,48  38,18  36,49  37,21  3,64  4,05  3,88  7,27  5,41  6,2  

15  12,73  14,86  13,95  18,18  21,62  20,16  36,36  37,84  37,21  14,55  12,16  13,18  18,18  13,51  15,5  
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 Aceste răspunsuri denotă existența printre elevii noștri a unor stereotipuri 

de gen, de exemplu fetele sunt gospodine, atrăgătoare, silitoare, favorizate la locul 

de muncă, iar băieții sunt puternici și întreprinzători, dar pe de altă parte și o 

viziune adecvată asupra egalității de gen în chestiuni precum luarea deciziilor 

importante în familie sau ocuparea unor posturi de conducere . Această viziune 

nuanțată s-a confirmat și în răspunsurile referitoare la trăsături și meserii în 

funcție de gen, centralizate în Tabelul 2 sub forma scorurilor brute: 

  

TRĂSĂTURI  fete  băieți  MESERII  fete  băieți  
Inteligență  40  27  Însoțitor de 

bord  

13  1  

Hărnicie  52  23  Medic  41  33  

Frumusețe  61  28  Bucătar  38  20  

Eleganță  27  8  Mecanic  1  39  

Emotivitate  34  4  Chelner  10  8  

Sensibilitate, 

gingășie  

43  6  Profesor  66  29  

Curaj  4  15  Asistent 

medical  

41  3  

Răbdare, calm  13  6  Vânzător  27  6  

Putere  6  72  Farmacist  11  12  

Sinceritate  5  5  Manager  15  21  

Amabilitate  5  3  Polițist  11  19  

Amuzant  1  9  Secretar  28  3  

Competitivitate  0  1  Frizer  18  5  

Colaborare  1  0  Avocat  32  21  

Politețe  1  3  Judecător  6  15  

Înțelegător  12  8  Șofer  0  30  

Gospodine/ar  14  1  Primar  1  11  

 Tabelul 2 – trăsături și meserii în funcție de gen 

 Alte meserii menționate exclusiv pentru genul masculin: constructor, 

electrician, tâmplar, fierar fotbalist, poștaș, miner, zidar, militar, pompier, 

inginer, paznic, instalator, instructor auto; exclusiv pentru genul feminin: 

florăreasă, model, pictor, baby sitter, make up artist, învățătoare, croitoreasă, 

solistă, educatoare, cameristă. 

 Observăm așadar o puternică stereotipizare a meseriilor în funcție de gen, 

deși remarcăm și meserii pentru care ambele genuri sunt văzute ca fiind potrivite 

în egală măsură: ziarist, antrenor, actor, inginer, psiholog, contabil sau prezentator 

TV (nemenționate în tabel din lipsă de spațiu și din cauza unui număr foarte mic 

de menționări). Aceeași observație este valabilă și pentru trăsăturile atribuite 

genurilor masculin și feminin, care arată că în opinia elevilor investigați, 

atributele de gen asociate ce mai frecvent fetelor sunt foarte apropiate de 

modelul tradițional feminin: gingășie, slăbiciune, frumusețe , eleganță, 

inteligență, hărnicie, atribute diminuate ca număr atunci când se face referire la 

băieți, unde predominant e atributul ”putere”. Ca și în studiul ISE și UNICEF 
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din 2004, trăsăturile menționate cel mai frecvent de către elevii Colegiului 

H.Coandă în legătură cu fetele și băieții au fost în mare măsură aceleași: 

conștiinciozitate (harnic, silitor, gospodar), cumințenie (responsabil, serios, 

disciplinat, respectuos), slăbiciune, timiditate, perseverență, versus curajoși, 

puternici, leneși, obraznici, agresivi, inflexibili, indisciplinați.Pericolul cel mai 

mare este că aceste atribute de gen pot deveni etichete, cu influențe și consecințe 

negative asupra identității de gen și a imaginii de sine în general. 

 Această primă etapă a studiului nostru a fost urmată de o aplicație practică 

la clasa a XI-a B, pentru a observa mai în detaliu opiniile si reacțiile elevilor 

față de modelele de gen , în vederea formulării unor concluzii mai complexe și 

a trasării unor direcții viitoare de acțiune în vederea aprofundării acestei teme 

cu scopul clarificării diferențelor de gen. 

 Activitatea s-a desfășurat în cadrul orei de dirigenție și a constat într-o 

suită de trei secvențe distincte și corelate între ele. Astfel, la începutul orei cei 27 

de elevi au fost rugați să formeze un cerc și să spună cât mai multe sinonime 

pentru cuvântul ”egalitate”. Dintre acestea au fost alese 4 (echivalență, 

congruență, identitate și similaritate), cu ajutorul cărora elevii au fost repartizați 

în 4 echipe. Facilitatorul a strigat apoi de câteva ori câte două din cele patru 

sinonime, iar elevii respectivi trebuiau să-și schimbe locurile cât mai rapid. 

 Acest exercițiu a avut în special un rol de energizant, de spargere a gheții, 

dar și de fixare a conceputului cheie. Următorul exercițiu s-a numit ”Barometrul 

valorilor” și s-a bazat pe chestionarul cu 15 itemi, la care am mai adăugat 2, 

respectiv ”Toți oamenii se nasc egali în drepturi” și ”Egalitatea în drepturi ne 

ajută să fim mai fericiți. Facilitatorul a cititi pe rând fiecare afirmație, iar în 

funcție de acordul sau dezacordul cu respectiva afirmație , elevii trebuiau să se 

deplaseze într-unul din cele două spații din clasă desemnate special anterior (lângă 

geam - dacă erau de acord, respectiv lângă ușă- dacă nu erau de acord). Aceasta 

ne-a permis să energizăm și mai mult grupul, însă și să avem o privire de 

ansamblu asupra opiniilor elevilor. Apoi elevii au fost invitați să se așeze în 

bănci și să își imagineze, fiecare, că e un spion marțian, sarcina de lucru fiind 

cea de a realiza în scris o descriere a femeilor și bărbaților de pe Terra așa cum 

i-au perceput ei (cum sunt, cum se comportă, cum simt, dacă există diferențe și de 

ce, dacă sunt egali sau nu). La final au fost rugați să formeze 3 grupe egale ca 

număr și să pună în comun impresiile notate, pentru a alcătui un portret robot , 

pe care apoi le-au prezentat fiecare în fața colegilor, urmate de dezbateri, 

clarificări și întrebări de ghidare (ex. numai fetele sunt sensibile?) . Elevii s-

au implicat și au avut loc polemici , timpul fiind o barieră , însă activitatea va fi 

continuată și aprofundată, deoarece am sesizat mai multe aspecte care 

necesită lămuriri și nuanțări, portretele fiind în general stereotipizate în funcție de 

gen. 

 În concluzie putem afirma că răspunsurile elevilor au arătat că încă există 

tendința de a se raporta la modelele de gen conform unei grile stereotipe și care 

are încă mult de a face cu abordarea tradițională. De aceea, considerăm acest 

demers al nostru ca fiind binevenit pentru lucrul cu elevii pe tema egalității de 
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gen, urmând a fi continuat prin alte modalități practice de tip dezbatere, joc de rol 

și studii de caz, interviuri motivaționale și povești de viață inspiraționale care să îi 

ajute pe elevii noștri să aibă o perspectivă mai largă și mai adecvată asupra 

egalității de gen, în vederea facilitării construirii unei imagini de sine cât mai 

adecvate , creșterii stimei de sine, unei mai bune valorificări a potențialului fetelor 

și băieților în vederea unei vieți de calitate, evitării discriminărilor de gen și 

prejudecăților față de celălalt sex, evitării autolimitării a priori prin respingerea 

unor meserii pe care nu le consideră potrivite doar pentru că în mod tradițional sunt 

asociate unui anumit gen. 
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Modalități practice de realizare a educației de gen în școală 

 

     Profesor, Craiu Claudiu Costel 

Școala Gimnazială Făcăeni, jud. Ialomița 

 

 Criteriul gen a constituit un aspect important în domeniul educaţiei, de la 

primele forme de instrucţie în familie şi în comunitate, până la sistemele de 

învăţământ din societatea contemporană. În perioade istorice şi în contexte social-

economice şi culturale diferite, în planul educaţiei s-au înregistrat modalităţi 

diferite de raportare la problematica de gen. Aceste modalităţi au oscilat între 

principiul separării pe sexe (educaţia fetelor/educaţia băieţilor) şi  cel al integrării 

(co-educaţie – educaţie comună pentru ambele sexe). Principalele elemente de 

diferenţiere în educaţie, în raport cu genul, au făcut referire la aspecte precum: 

accesul la educaţie (în funcţie de apartenenţa la un sex sau altul), conţinutul 

învăţării (diferenţiere pe sexe, promovare de modele de gen, stereotipii de gen etc.), 

forme de organizare şi parcursuri şcolare de formare (cu elemente specifice pe 

sexe), caracteristici ale corpului profesoral destinat educării fetelor sau educării 

băieţilor.  

 Învăţământul separat pe sexe a fost atestat pentru prima dată în secolul al 

XVI-lea, în Transilvania. Egalitatea de acces la educaţie, indiferent de deosebiri, a 

constituit unul dintre obiectivele programelor Revoluţiei de la 1848. De exemplu, 

Proclamaţia de la Islaz prevedea să se realizeze „instrucţia egală şi întreagă pentru 

tot românul de ambe sexe”. 

 O analiză succintă a perspectivelor teoretice asupra problematicii de gen 

evidenţiază două perspective majore: cea biologică şi cea culturală.Sistemul de 

învăţământ, prin modalităţi didactice de transmitere a cestora, prescrie modele de 

gen în ceea ce priveşte integrarea socială şi dezvoltarea profesională a indivizilor.  

 În ceea ce priveşte dimensiunea de gen în educaţie, procesul investigativ 

este abia la începuturi. Cateva studii in domeniu: Stereotipurile etnice şi de gen la 

preşcolari, stereotipuri de gen în educaţie: cazul unor manuale de ciclu primar, 

manifestări explicite şi implicite ale genului în programele şi manualele şcolare, 

aspecte de gen în formarea iniţială. 

Sunt mai multe bariere care ne împiedică să includem educaţia privind 

problematica de gen în mod explicit în activitatea didactică. În primul rând, nu 

avem nici un sprijin metodic şi nici nu găsim materiale care să ne ajute să ne 

documentăm în această temă. Mai găsim în librării cărţi care abordează problema 

gen, dar sunt generale şi nu au o abordare pedagogică. De multe ori ne lipseşte 

timpul fizic pentru a putea folosi aceste cărţi ca sursă de inspiraţie în pregătirea 

lecţiilor pentru că presupun un volum mare de muncă de sinteză ţinând cont de 

faptul că este un domeniu atât de vast, dar aproape necunoscut nouă, cadrelor 

didactice. Cu toate acestea, interviurile individuale au demonstrat că o mare parte a 

cadrelor didactice investigate au manifestat o atitudine de deschidere în a se 

familiariza cu abordările specifice de gen şi în a lua în considerare perspectivele de 

gen în disciplina pe care o predau.  
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 Cea mai pronunțată diferență de gen din punct de vedere al evaluării 

rezultatelor școlare este aceea a avantajului înregistrat de fete, la citire. În medie, 

fetele citesc mai mult și se bucură mai mult de plăcerea cititului decât băieții. 

Avantajul înregistrat de fete este constant și se înregistrează în toate țările, în grupa 

de vârstă diferită, indiferent de perioada de efectuare a sondajelor și de programele 

de studii. În ceea ce privește matematica, băieții și fetele au rezultate asemănătoare 

în clasele a IV-a si a VIII-a, în cele mai multe țări. Cele mai multe țări europene 

sunt preocupate de problematica inegalităților de gen în domeniul educației. 

 Unele studii arată că mamele şi taţii răspund diferit la comportamentul 

emoţional al copiilor, adică răspunsul lor diferă în exprimarea diferitelor emoții 

(tristețe sau furie). Alte studii arată că părinţii răspund în mod diferit copilului, au 

așteptări diferite privind exprimările emoționale și discută diferit despre emoții, în 

funcție de genul copilului.  

 Radke-Yarrow și Kocbanska (1990) au observat că mamele întăresc 

exprimarea furiei la băieții de 2-4 ani prin manifestarea îngrijorării în timp ce nu 

iau în considerare sau nu încearcă să restricționeze exprimarea furiei de către fetele 

de aceeași vârstă. Manifestarea stereotipurilor de gen apare destul de timpuriu în 

viata copiilor. Fetele sunt învățate să manifeste mai puțin comportament activ, furie 

și agresiune fizică decât baieții. Fetele sunt încurajate spre frică și renunțare mai 

des decât băieții. Părinții răspund mai puțin negativ la exprimările de furie ale 

băieților decât în cazul fetelor. 

 Aceste stereotipuri de gen influențează repertoriul emoțional al fetelor și 

băieților. Inhibarea furiei și agresivitatea la fete poate limita în mod indirect 

dezvoltarea unui repertoriu flexibil de strategii emoționale pe care acestea să le 

poată utiliza în mod indirect dezvoltarea unui repertoriu flexibil de strategii 

emoționale pe care acestea să le poată utiliza pentru a-și regla și exprima diferite 

emoții negative.  

 Măsura în care părinții utilizează anumite strategii de socializare a emoțiilor 

și măsura în care ei le utilizează în moduri complete, diferite în funcție de genul 

copiilor, are implicații pentru dezvoltarea diferitelor tipuri de psihopatologie pentru 

fete și băieți. 
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STUDIU – EDUCAȚIA DE GEN 

Profesor Moț Violeta  

Colegiul Național Al.I. Cuza,  

loc. Alexandria, jud. Teleorman  

ARGUMENT 

 Ne dorim cu toții o educație cât mai de calitate a școlii românești ținând 

cont de exigențele sociale actuale cu privire la dezvoltare, corelând toți factorii 

educogeni implicați în acest complicat proces.Direcționarea echilibrată a educației 

în funcție de gen este un aspect care este din ce în ce mai des luat în discuție, 

realizând valoarea pe care o adaugă pregătirii elevilor o astfel de orientare a 

pedagogiei actuale. Atunci când în procesul educațional băieții și fetele sunt ajutați 

și în funcție de gen să asimileze cunoștințele predate, când formarea abilităților și 

deprinderilor se pliază pe specificul de gen, când se oferă egalitate de șanse 

ambelor sexe, putem considera că avem un grad ridicat al eficienței educației 

școlare. Plecând de la premiza că educația modernă trebuie să țină cont de educația 

de gen și de la faptul că pot exista inechități,chiar neconștientizate, în ceea ce 

privește abordarea pedagogică în funcție de genul elevilor, studiul de față își 

propune reliefarea câtorva aspecte concrete descoperite în urma chestionării și 

analizei cantitative a rezultatelor școlare ale unui lot de elevi dintr-o unitate de 

învățământ, referitor la educația de gen. De asemenea pe marginea datelor obținute 

putem încerca oferirea unor sugestii cu privire la unele schimbări benefice ce se pot 

face ăn demersul educațional. 

         METODOLOGIA CERCETĂRII 

SCOPUL STUDIULUI 

Descrierea  unor date cu privire la educația de gen dintr-o unitate de învățământ și 

prezentarea unor recomandări pentru o mai bună educație de gen.  

IPOTEZE DE CERCETARE:  

Educația de gen este un aspect poate mai puțin consștientizat de către elevi și 

profesori, considerând că atât elevii cât și profesorii pot fi tributari unor stereotipuri 

și mecanisme paradigmatice ale eduației. Astfel ne așteptăm ca elevii să considere 

că anumite discipline sunt specifice unui anume gen, să aibă preferințe în orientarea 

profesională în funcție de sex, să aibă chiar preferințe față de anumite discipline în 

funcție de genul profesorului. Presupunem că notarea elevilor este influențată și de 

gen, că profesorii sunt subiectivi în evaluare notând mai bine fetele. Ne așteptăm și 

la date care să ne arate contratiul, atât în ceea ce privește preferințele cu privire la 

disciplinele educaționale, sau cu privire la modul de evaluare. 

OBIECTIVELE STUDIULUI  

Investigarea percepției elevilor cu privire al educația de gen.  

Obținerea unor date în urma unei analize cantitative a rezultatelor școlare  

Interpretarea unor date reieșite în urma studiului 

Oferirea unor sugestii pentru îmbunatațirea educației de gen. 

METODE SI TEHNICI UTILIZATE  

Chestionarul de opinie (Vezi ANEXA). Am folosit acest instrument metodologic 
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pentru a obține datele necesare studiului. Chestionarul cuprinde 8 întrebări cu itemi 

închiși cu răspunsuri la alegere. Chestionarul este anonim, cerând doar identificarea 

genului celor chestionați.S-a ținut cont de ipoteza și obiectivele propuse și de 

cerințele metodologice ale unei astfel de tehnici utilizate. 

Grupul țintă a fost reprezant de un număr de au fost 65 de elevi (41fete  și 

34băieți), de la 3 clase de liceu (2 de clasa IX, 1 de clasa X) de la Colegiul Național 

”Al. I. Cuza” Alexandria. Chestionarul a fost utilizat în luna noiembrie 2016, în 

aceeași lună făcându-se și prelucrarea datelor. Un număr de 3 chestionare au fost 

nevalide, restul de 62 fiind considerate valide. N=62. 

Analiza cantitativă a rezultatelor școlare. Am avut ăn vedere rezultatele scolare ale  

elevilor în funcție de gen la disciplinele cele mai menționate în chestionar și 

rezultatele școlare ale fetelor comparativ cu ale băieților și am încercat sa faem o 

corelare a datelor obținute cu cele rezultate din chestionar. 

REZULTATELE CHESTIONARULUI   

1. Percepția elevilor cu privire la disciplinele preferte de către băieți. 

Elevii au vizat câteva discipline care ar putea fi preferate de către băieţi: educaţia 

fizică (83,31% dintre respondenți), matematica (61,18%), fizică (52,62%), istorie 

(48,33%) limba română (37,14%). Acestea au fost disciplinele care au primit cele 

mai multe menționări în ordine descrescătoare. Observăm detașarea netă a 

educației fizice (sportul), care este privită ca fiind preferată de către băieți. Nu sunt 

surprinzătoare nici procentele distincte: 86,72% dintre fete au menționat sportul, și 

80,47% dintre băieți. De asemenea putem sesiza că au un procent însemnatștiințele 

exacte: matematica și fizica. Aici punctajul a fost ridicat în mod special de catre 

fete (73,44% au menționat matematica și 65,50% fizica). Acesta fapt vorbește 

despre preluarea stereotipiei tradiționale că științele exacte ar fi preferate de către 

băieți, în mod special de catre fete. 

2. Percepția elevilor cu privire la disciplinele preferte de către fete. 

Elevii au vizat câteva discipline care ar putea fi preferate de către băieţi: limba 

română(71,26% dintre respondenți), limba engleză (64,33%), matematică(43,84%), 

istorie(38,76%) muzică(31,14%). Observăm că disciplinele socio-umane sunt cele 

mai mult menționate, percepția elevilor pliindu-se pe statisticile tradiționale cu 

privire la considerația ca fetele sunt mai aplecate spre astfel de domeniu. Nu poate 

să treacă însă neobservată matematica, știință exactă, care apare pe locul al treilea, 

procentul fiind ridicat de către meționarea acetei discipline de către 67,25% dintre 

fete. 

3. Percepția elevilor cu privire la disciplinele unde se observă distinct o educație 

diferențiată de gen. La a treia întrebare din chestionar, elevii au răspuns în 

proporție de 87%  că sportul este disciplina unde se observă distincția în ceea ce 

privește educația de gen. Ceea ce nu ar fi surprinzător având în vedere predarea 

comună fetelor și băieților la majoritatea celorlalte materii. Rezultatul poate ridica 

un semn de întrebare cu privire la faptul că elevii nu sesizează o educație specifică 

de gen care să crească șansele ambelor sexe pentru dezvoltare. 

4. Importanța pe care o acordă elevii genului profesorului în educație. 
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 La a patra întrebare care viza percepția cu privire la genul profesorului, 

majoritatea elevilor au răspuns că nu are importanță (83%). Acest răspuns se 

corelează și cu datele reliefate la nivel național ale studiului UNICEF pentru 

Romania din anul 2004. Observăm că elevii nu sunt interesați ce gen are profesorul 

care le predă disciplina la clasă. 

5. Percepția elevilor cu privire la modul de evaluare al porfesorului ăn funcție de 

gen. Un procent de 38,46% dintre elevi consideră că profesorii sunt subiectivi 

atunci când vine vorba de notarea performanțelor colegilor lor. 

6. Cui cred elevii că dau profesorii note mai mari? 

La cea de-a șasea întrebare din chestionar respondenții care apreciază că profesorul 

este subiectiv, spun în proportie de 64,33% că fetele sunt favorizate în detrimentul 

băieților. 

7.  Percepțiea elevilor cu privire la orientarea profesională. 

Ultimele 2 întrebări ale chestionarului vizează percepția cu privire la orientarea 

profesională. La întrebarea a șaptea 67,72% consideră că orientarea profesională 

este influențată de genul elevului, iar la întrabarea a opta  6153% dintre elevi 

consideră că atât băieții cât și fetele pot practica aceleași meserii. 

ANALIZA CANTITATIVĂ 

Folosindu-ne de rezultatele din anii anteriori ale elevilor am observat că: 

1. Câteva date sugetive care pot fi comparate cu cele ale chestionarului: 

Notele băieților la sport sunt mari (91% note peste 8) și se pot corela cu 

chestionarul.  

76% dintre băieți au note peste 8 la matematică 

87,5% dintre fete au note peste 8 la limba română 

90,5% dintre fete au peste 8 la engleză 

71% dintre băieți au peste 8 la fizică 

82% dintre băieți au peste 8 la istorie. 

79% dintre fete au peste 8 la matematică. 

Interesant este poate ultimul procent menționat care diferă față de percepția 

generală a elevilor cu privire la disciplinele preferate ale fetelor. 

2. Analiza rezultatelor școlare - comparativ băieți-fete. 

Comparând mediile generale observăm că procentual (59%), fetele au rezultate mai 

bune ca ale băieților. 83,68 % din fete au medii peste 8 în timp ce 77,37% dintre 

băieți au medii peste 8. Luând în calcul și notarea pe discipline distincte, putem 

observa aceași dominantă și anume că fetele au rezultate mai bune. Este evident că  

datele obținute în urma analizei arată o notare mai bună în favoarea fetelor,  însă nu 

putem aprecia dacă acestea au fost influențate de subiectivimul profesorilor. 

Sugestii pentru îmbunătățirea eduacției de gen. 

Așa cum ne relevă și acest mis studiu este evident că școala românească are încă de 

ridicat nivelul calitativ al edcuației de gen. În cele ce urmează vom sugera câteva 

aspecte care pot fi luate în vizor. Conștientizarea tot mai mare a cadrelor didactice 

cu privire la educația de gen. Găsirea și folosirea de strategii și metode adecvate în 

procesul educativ care să ofere egalitate de șanse ambelor sexe. Consiliere pentru 

orientare profesională care să aducă echilibru în ceea ce prievește posibilitatea 
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alegerii acelorași meserii de către ambele sexe. Shimbarea de 151aradigm la nivelul 

curriculei și a manualelor școlare cu privire la egalitatea de gen.  
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ANEXA 

Chestionar educatie de gen 

 

SEX: F     M 

1. Care considerați că sunt disciplinele preferate ale băieților?  

_________________________________________________________________ 

2. Care considerați că sunt disciplinele preferate ale fetelor? 

_________________________________________________________________ 

3. La care dintre discipline ai observat distinct educație în funcție de gen? 

_________________________________________________________________ 

4. Are vreo importanță pentru tine genul profesorului pentru anumite discipline? 

a. DA 

b. NU 

5. Crezi că profesorii sunt subiectivi în evaluare (notare) facând diferențe între 

băieți și fete? 

a. DA 

b. NU 

6. În favoarea cui, dacă există diferențe în notare se face aceasta? 

a. A fetelor 

b. A băieților 

7. Crezi ca opțiunile cu privire la orientarea profesională sunt influențate de genul 

elevului? 

a. DA 

b. NU  

8. Crezi că fetele şi băieţii pot practica aceleaşi meserii? 

a. DA 

http://www.polirom.ro/catalog/autori/blanchet-alain/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/gotman-anne/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/kaufmann-jean-claude/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/singly-francois-de/
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Modalități practice de realizare a educației de gen în grădiniţă 

Autorul:IONCIU FLORICA 

 GRĂDINIŢA PP Nr. 12 

Localitatea:Târgovişte 

Judeţul: Dâmboviţa 

Pentru toţi copiii care-i trec pragul, grădiniţa constituie prima experienţă a 

vieţii în societate, o primă experienţă de viaţă în afara familiei, într-un spaţiu 

lărgit.Această instituţie, îi oferă copilului un nou statut, şi îl aşază  într-un cadru 

nou, în care găseşte un mediu ce îl stimulează prin  activităţi potrivite cu nevoile 

fiecăruia. În cadrul grădiniţei copilul ia contact cu diferite activităţi, persoane şi 

obiecte care îi dezvoltă dorinţa pentru investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se 

angajeze în relaţiile sociale de grup.Cu ajutorul procesului de socializare copilul 

dobândeşte reguli de viaţă, îşi dezvoltă obişnuinţe, moduri de gândire, capacitatea 

de comunicare şi interacţiune cu ceilalţi.      

 Ca primă etapă a sistemului de învăţământ, Grădiniţa de copii are o 

importanţă covârşitoare în formarea personalităţii copiilor. Ea, împreună cu familia 

şi cu societatea civilă, îşi conectează eforturile pentru asigurarea unui învăţământ 

preşcolar de calitate, cu valenţe formative, centrat pe trebuinţele copilului.                                             

Educaţia preşcolară contribuie alături de familie, la sedimentarea primei 

trepte a personalităţii, ea fiind urmată de educaţia şcolară şi influenţată în 

permanenţă de mediul social. Grădiniţa este implicată activ în această acţiune de 

formare a individului, având menirea de a-l socializa, de a-l forma sub aspect psiho 

– intelectual, fizic şi socio-afectiv, pentru integrarea şcolară şi socială. Ea constituie 

un mic laborator în care fantezia copilului şi toate imboldurile sale naturale sunt 

stimulate şi satisfăcute: imboldul de a afla, de a experimenta în mod discret, de a 

căuta şi de a găsi după mintea lui modalităţi de acţiune. 

În lumea grădiniţei copilul învaţă să respecte unele reguli, norme de 

convieţuire socială civilizată, devine conştient de posibilităţile sale, de autonomia 

sa. Activităţile specifice procesului instructiv-educativ din grădiniţa de copii sunt  

destinate să promoveze şi să stimuleze dezvoltarea intelectuală, afectivă, socială şi 

fizică a fiecărui copil în parte, indiferent de sex, de origine, de capacităţile 

intelectuale şi au  în vedere atingerea următoarelor finalităţi ale educaţiei timpurii, 

precizate  în Curriculum pentru  învăţământul preşcolar (2008) 

,,- Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în 

funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea  autonomă şi 

creativă a acestuia.    

- Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu 

mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi.  

  

- Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor si experimentărilor, ca 
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experienţe autonome de învăţare;        

- Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi 

dezvoltarea unei imagini de sine pozitive’’       

În activitatea mea didactică,  am  desfăşurat activităţi cu grupe de 

preşcolari,provenind din mai multe grupuri etnice, în care predominau numeric 

baieţii.. Prin  organizarea centrelor de activitate şi dotarea lor cu materiale 

corespunzătoare, prin alegerea conţinuturilor adecvate atât  activităţilor de joc  cât 

şi celor de învăţare, am urmărit să-i stimulez pe toţi copiii, să-i ajut să se orienteze 

şi să-şi aleagă locul de învăţare şi joc în funcţie de disponibilitatea şi nevoile 

fiecăruia, să-i invit la acţiune, la relaţionare, la socializare, să facilitez accesul la 

oportunităţi educaţionale egale atât pentru băieţi cât şi pentru fete.  

 Nu am urmărit segregarea etnică sau de gen  a copiilor, acest aspect, fiind 

confirmat de   exemplele de activităţi, desfăşurate cu grupa de preşcolari.  

 În cadrul întâlnirii de dimineaţăam desfăşuratactivităţi careoferă prilejul 

reunirii grupei, fete şi băieţi. Copiii sunt  familiarizaţi  cu numele colegilor: 

Mariana, Timeea, Alexandra, Debora, Abigaela, Ivana, Ionuţ, Darius, Mihai, 

Ruben, Stelică, Patrick, Yannis, etc., Învaţă să se adreseze, folosind numele,  învaţă 

să salute, folosind şi formule specifice grupurilor etnice din care provin colegii lor:

   - ,,Bună dimineaţa, Maria. Mă bucur căte văd!  

   - ,,Dobăr den!’’- limba bulgarilor    

   - ,,Floare roşie şi  mică, vă salută Valerică!   

   - ,,De - have bahtalo!’’ – limba  romilor   

   - ,, Rin-tin- tin eu sunt Marin!’’   

 Prin intermediul acestor activităţi , copiii învaţă să fie preocupaţi de 

interesele şi sentimentele atât ale fetelor, cât şi ale băieţilor, să stea lângă colegii  

care nu le sunt cei mai buni prieteni, să comunice şi să coopereze cu ei, astfel, 

relaţia cu aceştia, consolidându-se. Rolul întâlnirii de dimineaţă este foarte 

important pentru socializarea copiilor şi sudarea colectivului: asigură buna 

cunoaştere a tuturor membrilor grupului; contribuie la realizarea coeziunii de grup, 

la stabilirea unor ritualuri şi rutine; asigură  participarea individuală şi de grup; 

accentuează  contribuţiei fiecăruia,  la activitatea grupului; contribuie la exersarea 

unor deprinderi sociale şi a unor deprinderi importante  pentru succesul copiilor  ca 

viitori şcolari: de a asculta,  de a vorbi, a rezolva probleme, a indeplini sarcini, a 

lua decizii, a citi.         

  Am planificat teme de joc pentru ambele genuri, implicând şi 

fetele şi baieţii deopotrivă în jocuri care le dezvoltă abilităţi verbale, cognitive şi 

motorii:„De-a familia”,,,De-a aprozarul’’, „De-a coaforul”. „De-a vănzătoarea” 

„De-a scafandrii”, „De-a mecanicii”, „De-a cosmonauţii”etc. Am încurajat 

participarea fetelor la Jocurile de construcţie  împreună cu băieţii, implicarea 

băieţilor în activităţile gospodăreşti, alături de fete,responsabilizându-i în egală 

măsură, urmărind realizarea egalităţii de şanse între fete şi băieţi şi pregătirea 

copiilor pentru roluri nediferenţiate.    
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In cadrul ALAla centrul Biblioteca am făcut activităţi de repovestire; 

,,Maricica Murdărica’’, ,,Ce a uitat Fănucă să spună?’’,, Supărerea Danielei’’, 

schimbând sexul şi numele personajului şi făcând precizarea că, oricui, fată sau 

băiat, i se poate întâmpla să aibe teamă de apă şi săpun, să uite regulile de politeţe, 

să aibe nevoie de ajutor pentru a se îmbrăca. Maricica Murdărica poate fi Gigel cel 

Murdărel, în locul lui Fănucă poate fi Alina, supărarea Danielei poate fi şi 

supărarea Ioanei sau a lui David, fiecare, înţelegând cât  este de importantă 

curăţenia în viaţa omului şi de ce este bine să fii  politicos. Cântecul ,, De ziua 

mamei - Din zăpadă Sanda scoate...’’l-am repetat individual, fiecare copil, 

spunându-şi numele şi exprimându-şi dragostea pentru mama. În activităţile de 

memorizare, în poezia  ,,Spune adevărul’’am înlocuit  numele lui Nicu ,,Nicu a 

spart o cană’’ cu numele copiilor: Teodora, Maria, Daiana,  Mircea...  şi am făcut 

precizarea că nu doar băieţii sunt neatenţi, că şi unei fete i se poate întâmpla să 

spargă o cană. Fiecare copil  trebuie să spună adevărul, întotdeauna. În felul acesta, 

poezia afost memorată mai uşor, mai repede, copiii, fiind dornici să ajungă la 

finalul ei  şi să recite cu satisfacţie versurile: Rău, dar nu pot să te cert,/ Ai spus 

drept şi eu te iert!  La fel am procedat şi cu poezia,, O faptă bună’’, făcând 

precizarea că şi fetele sunt curajoase şi  pot acorda îngrijire unui porumbel rănit. În 

structurarea programelor pentru serbări am ţinut cont ca numerele ce vor fi 

prezentate  să îi cuprindă pe toţi copiii: grup vocal, dansuri populare, dansuri cu 

temă: ,,Crăciunei şi Crăciuniţe’’ ,,Dansul ghioceilor’’,, Dansul florilor ‘’ În 

repartizarea poeziilor, rolurilor, nu am făcut diferenţieri între fete şi băieţi, dar am 

ţinut cont de particularităţile lor, individuale.     
 Prin exemplele de activităţi prezentate,  am urmărit să îi ajut pe copii,  indiferent de sex, etnie, 

religie,  resurse şi capacităţi intelectuale,  să se adapteze, să se integreze în colectiv, să socializeze cu ceilalţi 

copii şi cu adulţii din jurul lor , să beneficieze de şanse egale în educaţie.     

- copiii au învăţat să interacţioneze  în mod egal cu toţi colegii din grupă dar şi cu cei mai mici decât ei, 

indiferent de gen, de grupul etnic  din care fac parte, de capacităţile intelectuale;  

- copiii au învăţat să respecte normele de convieţuire socială  în sala de grupă, la vestiar, în sala de mese, la 

grupul sanitar, la  venirea şi la plecarea de la grădiniţă;                        

- copiii au învăţat  săexercite  responsabilităţile ce le  revin la nivelul grupei;  

- copiii au învăţat  să manifeste încredere, sinceritate, curaj  în raport cu sine şi cu ceilalţi;  

- copiii au învăţat  să manifeste atitudine tolerantă faţă de semeni, acceptând diversitatea de opinii şi atitudini. 

Ceea ce ştim, credem şi gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el... Niciodată nu vom putea 

şti totul despre copil, dar, cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine, cu atât vom învăţa 

mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să înveţe, să crească şi să se dezvolte la nivelul 

întregului potenţial de care dispune. 
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MODALITATI  PRACTICE DE REALIZARE 

A  EDUCATIEI  DE  GEN  IN GRADINITA 

-JOCUL   DE  CREATIE- 

Prof.inv.prescolar  Ghergu Steliana 

Gradinita PP Nr. 12 

Loc. Targoviste 

Jud. Dambovita 

       Prin misiunea ei, gradinita constituie premisa accesului fiecarui copil la 

educatie intr-un mediu adecvat, baza de ponire intr-un sistem educational de care 

trebuie sa beneficieze toti copiii, precum si o deschidere pozitiva catre valorificarea 

potentialului si orientarea dezvoltarii fiecarui copil. 

       Tinand cont de particularitatile individuale si de varsta ale copiilor prescolari , 

includ dimensiunea de gen in activitatea mea didactica curenta.Aceasta presupune 

utilizarea metodelor didactice diverse si a procedeelor creative, care pun accentul 

pe relatii de gen in grupa de copii: lucrul in echipa in timpul activitatilor, dansul in 

perechi ,brainstorming, rezolvarea creativa de probleme, asociatii libere, 

reprezentarile simbolice. Din repertoriul variat al jocurilor accesibile varstei 

prescolare s-au conturat in practica gradinitei noastre , in afara programului comun, 

cateva categorii distincte in care apare abordata dimensiunea de gen si anume: jocul 

de creatie (cu variantele sale),jocul didactic, jocul logic, jocul senzorial, jocul de 

miscare si jocul distractiv. 

       Jocurile de creatie cu subiecte din viata cotidiana sunt un mijloc didactic 

eficient pentru educatia de gen.Principalele aspecte urmarite in proiecterea jocurilor 

sunt: 

-  identitatea de gen, 

-  roluri de gen in : familia proprie, in viata sociala, in politica 

- relatii de gen: -relatii familiale (parinti –copii, bunici-copii, parinti-parinti, relatii 

intre frati) 

-  relatii interfamiliale (relatii de prietenie/cooperare, relatii profesionale) 

Ce invata un copil, in timpul derularii jocurilor, din prietenia cu alt copil: 

-  relatia de egalitate si cooperare, toleranta, rabdarea, empatizarea cu celalat, 

increderea in sine si in altul, deprinderile sociale fundamentale, diferentiera sa de 

altii. Jocul de creatie, neobositul joc ,,De-a mama’’, ,,De-a doctorul’’, ,Micii 

constructori”, ,,Muzicantii ‚” ,,Micii gospodari”, ,,De-a fata mosului si fata babei’’ 

este specific varstei prescolare, universul varstei de aur, al cel mai expansive 

copilarii, unde prin joc totul devine posibil. Jocurile de creatie sunt prototipul 

imboldului de asimilare a realului la eu, de integrare sociala, de manifestare a 

spiritului de activitate, a independentei si initiativei, de retraire si autoexprimare a 

ideilor, emotiilor si sentimentelor care-i stapanesc pe copii.Aceste jocuri sunt deci 

spontane, constand in imaginarea si transpunerea in joc a unor aspecte de viata 

cotidiana, din basme ori din povestiri. 

    Ceea cele caracterizeaza in primul rand este faptul ca au structuri labile 

(schimbatoare) si deschise (supuse reinnoirilor si dezvoltarilor ulterioare). 
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Subiectul apare si se dezvolta in planul concret al jocului prin cooperarea 

partenerilor indiferent de genul lor (atunci  cand se desfasoara in grup). 

    In gradinita noastra acordam un spatiu intins jocurilor de creatie ale copiilor. 

Oferim toate conditiile ca aceste jocuri sa se realizeze si sa se dezvolte pe deplin, in 

toate variantele: transpunerea unor aspecte din viata cotidiana, din povestiri si din 

basme. Locul pe care jocurile de creatie si l-au castigat in traditia gradinitei noastre 

se motiveaza prin insemnata lor valoare formativa si informativa in dezvoltarea 

copiilor indiferent de gen. Spontan si vital pentru copil, jocul de creatie, este adesea 

apreciat ca o fereastra deschisa larg catre influentele societatii, un izvor al 

autoinvatarii, un rezervor profund si fecund de energii orientate pecumpanitor in 

directia integrarii sociale. Copilul imita atitudinile si conduitele adultului pentru a 

se modela pe sine, creand jocul se creeaza pe sine. Datorita continutului sau de 

esenta sociala si functiilor sale formative deosebite, jocul de creatie are un rol 

important in educatia de gen in gradinita. In timpul derularii jocurilor urmaresc cu 

atentie realizarea urmatoarelor obiective: 

 dezvoltarea capacitatii copiilor, indifent de gen, de a comunica , manifestand 

interes pentru folosirea corecta a elementelor de limbaj invatate,  

 formarea obisnuintei copiilor de a-si exprima primele raspunsuri/ idei care le vin in 

minte, 

 formarea deprinderii de a asculta cu atentie si de a valorifica si dezvolta solutiile 

celorlalti, acceptand colaborarea cu membrii grupului indiferent de gen, 

 cultivarea spontaneitatii si independentei, 

 formarea la copii a unor procedee de investigare a realitatii si de interpretare a 

informatiilor, 

 insusirea principalelor procedee imginative, 

 dezvoltarea gandirii divergente si convergente, laterale si analogice, 

 formarea sensibilitatii fata de activitatea de cautare a elementelor esentiale ascunse 

din fapte/fenomene si a receptivitatii fata de probleme, 

 formarea obisnuintei de a verifica propriile solutii , 

 formarea unor mecanisme de autoaparare la frustrare si de invingere a timiditatii. 

J. Delors motiva necesitatea educarii creativitatii la copii indiferent de gen, astfel: 

,,Atitudinile fata de tipul de educatie care sa fie continuata de- a lungul intregii 

vieti se formeaza in cadrul familiei,dar si in cadru mai larg, in primele etape ale 

educatiei (in special in invatamantul prescolar si primar) .Acesta este momentul in 

care scanteia creativitatii poate prinde viata sau poate sa se stinga ; acum, accesul la 

cunoastere poate deveni sau nu realitate . Este momentul in care dobandim cu totii 

instrumentele necesare viitoarei dezvoltari a facultatilor ratiunii si imaginatiei, 

dezvoltandu-ne judecata si simtul rersponsabilitatii, fiindca acum invatam sa ne 

punem intrebari legate de lumea care ne inconjoara.” (Delors, 2000, pg.93) 
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MODALITATI PRACTICE DE REALIZARE A  

EDUCATIEI DE GEN IN SCOALA 

Autorul: prof. Bărbulescu Steluța 
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Localitatea: Scornicesti 

Judetul: Olt 

Tara: Romania 

 

 În cercetarea educației, genul a devenit o „categorie de analiză” 

(Dillabough, 2001) și o expresie a construcției identitare, servind ca model analitic 

al multiplelor poziții identitare relevate de perspectivele poststructuraliste și 

constructiviste. În același timp, noțiuni precum cele de „echitate” sau „egalitate” în 

educație au fost conceptualizate urmând un model critic al interpretării 

dezechilibrelor între genuri și al identității de gen. Una dintre principalele teme de 

cercetare privind genul în educație o constituie diferența dintre rezultatele școlare 

ale fetelor comparativ cu cele ale băieților, adică ceea ce în literatura de specialitate 

s-a numit „discrepanța (sau decalajul) de gen” (gender gap) în educație (Epstein, 

1998; Francis, 2000; Martino și Meyenn, 2001; Barash și Lipton, 2002). Inițial 

această problemă a fost formulată ca un avantaj pe care îl au băieții la unele 

discipline (precum matematica sau științele), adică la așa-numitele „științe 

masculine” (Goldstein, 1993), asupra fetelor. 

 S-a observat faptul că acest avantaj relativ al băieților nu pornește de la 

diferențe reale între capacitățile sau aptitudinile școlare ale elevilor aparținând celor 

două genuri, ci reproduce diferențe de gen construite social (Francis, 2000). Mai 

mult, în ultimele decenii cercetările s-au orientat spre analiza discrepanțelor care 

apar în sensul rezultatelor mai bune la învățătură pe care le obțin constant fetele 

(Barash și Lipton, 2002). În interpretarea acestor diferențe au fost invocate, 

diferențe de gen construite social, care, din nou, nu țin de capacitățile reale ale 

celor două genuri, ci de factori exteriori, precum notarea comportamentului și 

influența așteptărilor diferite pe care profesorii le au față de fete și băieți (Francis și 

Skelton, 2005; Skelton și Francis, 2009).  

 În cercetarea și teoretizarea genului în educație un rol decisiv l-a avut 

perspective feministă (Oakley, 1972; Arnot și Mac an Ghaill, 2006; Bank, 

Delamont și Marshall, 2007). 

 Dezvoltată ca o analiză critică a rolului femeilor în societate, perspectiva 

feministă s-a aplecat inițial asupra educației cu scopul de a evidenția discriminările 

care se produc la nivelul practicilor și discursurilor educaționale (Dillabough și 

Arnot, 2001). În timp, teoria feministă care a alimentat aceste cercetări a evoluat ca 

modalitate a problematizării genului și s-a diversificat ideologic și teoretic (Mirza 

și Reay, 2000; Skelton și Francis, 2005). 

 O trecere în revistă a principalelor asumpții și tipuri de cercetări întreprinse 

de cercetarea feministă asupra educației, inclusiv analizele care au înglobat, alături 

de gen, și alți factori sociali, precum clasa socială, rasa/etnia, dizabilitatea etc. 

(Berger și Guidroz, 2009; Dill și Zambrana, 2009; Lykke, 2010) a surprins câteva 
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teme majore ale cercetării sociologiei feministe a educației: investigarea sistemelor 

educaționale ca regimuri de gen și a relațiilor din interiorul lor ca raporturi de 

putere, cercetarea participării școlare și a succesului școlar în funcție de gen 

(inclusiv interpretarea rezultatelor constant mai bune pe care au început să le obțină 

fetele comparativ cu băieții), cercetările asupra modalităților în care identitatea de 

gen se construiește în mediul școlar și prin discursurile, practicile și relațiile sociale 

din școală. 

 Acest aspect al construcției identitare de gen în educație a beneficiat de 

contribuții importante din partea feminismului de culoare și a multiculturalismului, 

care au teoretizat categoria de gen drept diversă și complexă, mai ales din 

perspectiva apartenenței rasiale și din partea abordării intersectoriale a genului. 

Această abordare a subliniat importanța caracterului relațional al construcției 

identitare de gen: genul se construiește împreună cu rasa/etnia, clasa, vârsta sau alți 

constituienți sociali. 

 Printre problemele atinse de diversele cercetări asupra educației care au 

avut în vedere genul, enumar: performanța școlară în funcție de gen; succesul sau 

eșecul școlar în funcție de gen; strategiile și politicile educaționale în funcție de 

gen; segregarea de gen și orientarea școlară în funcție de gen; percepțiile asupra 

succesului școlar, aspirațiile educaționale și profesionale în funcție de gen; 

influențele genului în negocierea și obținerea succesului școlar; problemele de 

disciplină și percepțiile asupra actelor de disciplină în școli în funcție de gen; 

participarea școlară, mediul social și problemele de adaptare în funcție de gen; 

abandonul școlar, dezangajarea școlară în funcție de gen; stereotipiile de gen în 

educație (Catsambis, 1994; Lloyd, 1996; O’Connor, 1999; Morris, 2007; Jackson și 

Vavra, 2007; Kaufman, 2010). 

 Studiul acestor teme a indicat diferențe de gen fie în favoarea băieților, fie 

în favoarea fetelor și, de regulă, aspectele de gen au fost articulate împreună cu 

indicarea și a altor constituienți/factori sociali (rasa, etnia, clasa, dizabilitatea) în 

sensul unei abordări intersectoriale. Aceste studii, dincolo de perspectiva de gen pe 

care au ilustrat-o, au scos în evidență probleme specifice ale genului în educație și 

au sugerat metodologii și metode de analiză în sensul depășirii diverselor probleme 

ale genului în educație. 

 Astfel, principala problemă identificată de cei care au căutat să formuleze 

politici educaționale din perspectivă de gen o constituie problema egalității de gen 

(Inglehart și Norris, 2003; Aikman și Unterhalter, 2005, 2007; Klein, 2007; 

Mooney, Knox și Schacht, 2009). La nivelul Uniunii Europene, potrivit 

problematicii investigate și politicilor educaționale formulate de grupuri de experți 

din cadrul Comisiei Europene, se disting două mari categorii de probleme 

referitoare la egalitatea de gen: cele specifice sferei educaționale și cele cu caracter 

mai general, dar care ajung să influențeze practicile și rezultatele educaționale 

(EURYDICE, 2010). Aceste preocupări indică direcțiile potențiale ale politicilor 

din țările europene. 

 Un prim set de probleme privesc scopurile și funcționarea sistemului de 

învățământ. Cel mai frecvent, politicile pentru promovarea egalității de gen în 
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educație vizează diferențele de gen existente între fete și băieți, atât în ceea ce 

privește rezultatele școlare cât și în ceea ce privește alegerea unei viitoare cariere. 

În acest sens, aproximativ o treime dintre țările Uniunii Europene se concentrează 

în special pe problema rezultatelor slabe obținute de băieți, îndeosebi în 

învățământul primar și secundar. De asemenea, se identifică prezența unor 

stereotipuri de gen în materialele utilizate în procesul de predare (de exemplu, în 

cărți școlare, manuale didactice, în programa școlară etc.), precum și reproducerea 

acestora în procesul de predare și în programa școlară.  

 A doua categorie este legată de problemele egalității de gen, în sens larg, 

dar care interferează cu practicile din școli și discursurile educaționale. In 

aproximativ o treime dintre țările Uninii Europene s-au dezvoltat politici care 

vizează anumite probleme, cum ar fi ponderea redusă a femeilor în funcții de 

conducere și în cele de naturădecizională (adică, ceea ce studiul citat numește 

„segregarea pe verticală”), diferența de salarizare între femei și bărbați, hărțuirea 

sexuală și incidența ei în școli etc.  

 

 „Politicile legate de acest aspect pun de obicei un accent general pe 

egalitatea de șanse, rezultatele egale, punând un accent prioritar pe nevoilor 

educaționale ale copiilor și tinerilor din mediile defavorizate” (EURYDICE, 2010, 

p. 87) și mai puțin pe aceste aspecte particulare și specifice ale diferenței de gen. În 

România, potrivit aceluiași raport de cercetare, principalele decalaje educaționale 

sunt între rural și urban, și mai puțin între genuri. Totuși, este recunoscut impactul 

acestor decalaje și medii asupra modelelor tradiționale de gen.   

 

 Astfel, în anul școlar 2006-2007, fetele din zonele urbane au avut cea mai 

mare rată de promovabilitate, urmate de băieții din mediul urban și de fetele din 

mediul rural. Băieții din zonele rurale au avut cele mai mici rate de promovabilitate 

dintre aceste trei grupuri (INS, 2008, apud EURYDICE, 2010, p. 87). Alături de 

mediul și locul de rezidență al elevilor, un factor definitoriu al evaluării participării 

și rezultatelor școlare îl constituie etnia. 

 Principalul instrument din perspectiva politicilor de gen în educație în 

România îl constituie proiectul Dimensiunea de gen în educație realizat de către 

Institutul de Științe ale Educației, în cooperare cu UNICEF România. În cadrul 

acestui proiect s-au publicat, începând cu 2006, mai multe ghiduri și materiale de 

informare și popularizare.  

  

 Un obiectiv major al acestui program îl constiuie acela de a micșora 

discrepanțele observate în rezultatele și performanțele școlare, în primul rând de la 

o școală, regiune sau stat la altul și în subsidiar, între diverse categorii sociale. 

Dacă inițial se considera că sistemul de învățământ public trebuie să ofere 

oportunități de educație, prin No Child Left Behind, s-a instaurat o așteptare ca toții 

elevii să aibă rezultate școlare bune. 

Ideea fundamentală a programului este de a crea așteptări identice pentru toți elevii. 
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 Aceasta se face prin solicitarea școlilor și inspectoratelor să urmărească 

obținerea unor succese școlare (precum promovarea examenelor sau note mai mari) 

în cazul grupurilor care, tradițional, obțineau rezultate mai slabe, precum elevii din 

medii defavorizate, elevii cu dizabilități sau elevii aparținând minorităților etnico-

rasiale.  

 Aceasta a însemnat acordarea unei atenții mai mari segmentului „de jos” al 

populației școlare, ale căror rezultate se pierdeau, de regulă, în spatele unor date 

care constituiau valori medii pentru rezultatele la un examen, nivelul de 

promovabilitate sau performanțele unei școli sau regiuni (Wright și Wright, 2003; 

Grey, 2010). 

 Programul Single Gender Education (SGE) pune accent pe caracteristicile 

intrinseci și definitorii ale unui grup (în acest caz definit după gen) pentru a-și 

dezvolta potențialul și a avea rezultate școlare bune tocmai în virtutea apartenenței 

la un anumit gen, cu caracteristicile și experiențele sale proprii (Smyth, 2010; 

Sharpe, 2000; Riordon, 1990).  

 Acest program a invocat și aplicat, astfel, o „segregare voluntară”, reliefând 

un aspect mai puțin evident al participării și rezultatelor școlare, dar remarcat de 

anumite analize asupra educației cu referire la dimensiunea de gen, și anume acela 

al modalităților de socializare și tratare culturală diferite a fetelor comparativ cu 

băieții, dublate de o conflictualitate întreținută socio-cultural între cele două genuri 

(de pildă prin expectanța unui anumit tip de relație între elevi aparținând unor 

genuri diferite: competiție, raport de putere/dominare, relație de prietenie 

condiționată, roluri de gen etc.) și drept consecință, a eliberării de o anumită 

presiune socială care poate afecta negativ activitatea școlară a anumitor elevi și 

eleve.  

 Această practică educațională presupune predarea acelorași discipline, 

urmând aceleași standarde, dar adoptând activități și strategii educaționale diferite, 

în funcție de gen, desfășurate în clase/școli separate după gen. Aceasta este o 

opțiune voluntară a părinților și a elevilor. 

 Argumentele implementării acestui program se bazează pe faptul că oferă o 

alternativă pentru elevii și părinții nemulțumiți de sistemul clasic, în care elevii se 

pot concentra mai bine asupra performanței școlare, se pot simți mai confortabil și 

mai angajați în procesul învățării. 

 În clasele SGE, profesorii pot să abordeze nevoile specifice ale băieților și 

ale fetelor mai eficient și pot să pună accent pe abilitățile forte ale fetelor și 

băieților. Totodată, în clasele SGE factorii ecologici pot contribui la îmbunătățirea 

perfomanțelor școlare, întrucât mediul colegial poate fi considerat mai sigur, mai 

previzibil și mai lipsit de perturbări, distractibilitatea în timpul orelor având 

tendința să fie mai redusă (Smyth, 2010).  
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”Modalități practice de realizare a educației de gen în școală” 

Autorul: prof. Lăcrămioara-Tatiana Clucerescu 

Şcoala Gimnazială „D. Păcurariu” Şcheia 

Localitatea: Şcheia 

Judeţul: Suceava 

Țara: România 

 

Subtitlul lucrării / activităţii propuse: Lectura textului literar în sprijinul 

educaţiei de gen în şcoală – lectura cărţii “Balul florilor” scrisă de Singrid Laube şi 

ilustrată de Silke Leffler 

 

Conţinut ştiinţific: Abordarea integrată a lecturii (CLR, MEM, AVAP, DP, MM) 

la clasa pregătitoare 

Rezumatul cărţii 

Autoarea cărţii, Singid Laube, propune o poveste interesantă transpusă în 

lumea legumelor şi a florilor prin intermediul căreia transmite oricărui cititor un 

mesaj subtil şi puternic de toleranţă şi acceptare a diferenţelor. Cartea „Balul 

florilor” a fost recunoscută ca una dintre cele mai bune cărţi pentru copii şi a 

câştigat în 2006 un prestigios premiu în SUA. 

Ilustratoarea cărţii, Silke Leffler, este de origine austriacă şi a realizat 

design-ul a numeroase cărţi adresate copiilor. Design-ul acestei cărţi uimeşte prin 

simplitate şi originalitatea împletirii poveştii cu imaginea. 

Povestea este simplă şi începe în grădina de legume unde domnul 

Conopidă anunţă că a auzit despre Balul florilor şi că şă-ar dori să meargă. 

Evident, stârneşte dezaprobarea legumelor care nu înţeleg dorinţa acestuia şi 

comentează pe rând situaţia sfătuindu-l să-şi caute de treaba lui şi să stea la locul 

lui. Singura căreia îi surâde ideea este domnişoara Morcov care decide să îl 

însoţească pe domnul Conopidă la balul florilor. (Se observă că numele celor două 

personaje sunt subtil alese tocmai pentru a stârni curiozitatea – de ce inversiunea?) 

Cei doi se pregătesc pentru eveniment şi pornesc entuziasmaţi spre bal. Locul în 

care se desfăşura balul era plin de flori şi miresme îmbătătoare şi toţi participanţii 

erau încântaţi. În momentul în care  domnişoara Morcov şi domnul Conopidă îşi 

fac apariţia se stârneşte rumoare şi dezaprobare şi florile încep să comenteze 

revoltate: „Asemenea îndrăzneală din partea unor legume nu s-a mai văzut!”. Cei 

doi observă ce se întâmplă şi îşi pun întrebări fireşti: „I-am supărat cu ceva?“/“Dar 

ei ne-au supărat cu ceva?“ iar răspunsul la ambele întrebări era „Nu.“. Domnul 

Conopidă o invită pe domnişoara Morcov la dans urmând Rumba boabelor de 

fasole, Tangoul-castraveţilor şi Pepperoni-cha-cha-cha, iar florile rămân mute de 

uimire în faţa măiestriei celor doi, care au fost aplaudaţi şi acceptaţi. În final se 

împrietenesc şi sunt invitaţi şi la următorul bal.  Domnul Conopidă şi domnişoara 

Morcov se întorc fericiţi acasă, iar povestea se încheie cu concluzia...“Poate 

povestea asta va deveni o carte şi mai târziu o vom citi nepoţilor noştri.“ după care 

domnişoara Morcov a adormit fericită. 
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Activitatea propriu-zisă 

Înainte de citirea poveştii este prezentată cartea şi autoarea, iar elevii vor fi 

întrebaţi despre ce cred ei că este vorba în „Balul florilor“. Fiecare opinie va fi 

acceptată şi apoi se începe citirea cărţii pentru verificarea ipotezelor. Lectura va 

avea cel puţin trei pauze pentru a cere predicţii de la elevi: „Ce credeţi că se va 

întâmpla în continuare?“ Se ascultă toate opiniile şi apoi se verifică citind povestea 

în continuare. (CLR) 

După citirea poveştii are loc o discuţie despre personaje, flori şi legume. 

Elevii sunt provocaţi să numească floarea sau leguma preferată. (DP) 

Se pregăteşte o foaie de flipchart împărţită în două pe care copiii vor desena 

ceea ce le place: o floare sau o legumă motivând alegerea. Elevii pot afla din acest 

exerciţiu câţi dintre ei iubesc florile sau legumele (MEM) şi ce preferinţe au. (DP) 

O altă variantă a activităţii poate fi realizarea prin desen a florii sau 

legumei, colorarea/pictarea acesteia şi decuparea ei. Se pot crea două spaţii pentru 

cele două grădini: grădina de flori şi grădina de legume. (AVAP) Urmează Turul 

galeriei şi o discuţie despre îngrijirea plantelor. Ca fond muzical pe parcursul 

activităţii se poate audia „Supa de zarzavat“ sau „Samba florilor“.(MM) 

Metode şi procedee didactice de realizare a activităţii de gen propuse: lectura 

predictivă, graficul personajelor, conversaţia, explicaţia, Turul galeriei, Scaunul 

autorului. 

Valenţe educative: educarea în spiritul toleranţei şi acceptării diferenţelor dintre 

persoane. 

Curiozităţi: nume de flori sau legume şi proprietăţile lor 

Aplicaţii la clasa pregătitoare:  

Pornind de la poveste fie la CLR (Comunicare în limba română), fie la 

AVAP (Arte vizuale şi abilităţi practice) activitatea poate fi combinată astfel încât 

elevii să remarce valoarea oricărei fiinţe şi importanţa pe care o are fiecare. 

Povestea e chiar o lecţie de viaţă care încearcă să atragă atenţia în privinţa 

stereotipurilor, părerilor preconcepute, discriminării, segregării etc. 

Se pot utiliza jetoane sau planşe cu diverse flori şi legume pe care copiii să le 

recunoască/numească, pe cele care le cunosc/recunosc şi pot să le înveţe pe cele pe 

care nu le cunosc. Se mai pot folosi planşe de colorat cu flori sau legume pe care 

elevii să le coloreze şi să le prezinte pe Scaunul autorului, iar în final poate fi 

alcătuită o cărticică cu acestea de exemplu: Cartea legumelor sau Cartea florilor. 

La MM (Muzică şi mişcare) se pot audia diverse piese muzicale despre flori sau 

legume şi se poate discuta despre ce tipuri de dansuri cunosc sau chiar despre cele 

care apar în poveste – Tango, Rumba, Cha-cha-cha etc. 

Activitatea se poate desfăşura în 3-4h şi nu neapărat într-o singură zi sau poate fi 

inclusă într-o unitate tematică sau proiect tematic. 

Şi tu poţi...copil/elev/profesor/părinte: să cumperi o carte şi să o citeşti împreună 

cu ceilalţi pentru a descoperi că deşi suntem unici, suntem diferiţi şi că asta ar 

trebui să nu constituie o problemă ci un avantaj pentru toţi. Poţi să ai curaj şi să 

descoperi oameni noi, să îţi asumi responsabilitatea pentru ceea ce faci sau ceea ce 

spui. 
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 Alte cărţi care pot fi utilizate în acelaşi mod pentru educaţia de gen în 

şcoală şi nu numai pot fi vizualizate pe www.carteacopiilor.ro la secţiunea Cărţi 

educative. Un impact deosebit o au cărţile pentru copii scrise şi ilustrate de Eric 

Carle: Cameleonul, Vrei să fii prietenul meu?,Omida mâncăcioasă, Cântecul 

greieraşului, Domnul Căluţ-de-mare, Gărgăriţa morocănoasă etc. 

Anexa: 1  

Foto 
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Cap. III: Fii European și promovează educația de gen în școala ta! 

III.1.1. Exemplu de buna practica: Fii European și promovează educația de gen în 

școala ta! – proiect național/ concurs școlar național 

Proiect școlar național 

CAERI_ poziția 1452_2016 
Perioada: 07.11—23.12.2016  

“Fii European și promovează egalitatea de gen!”,  

Concurs școlar național 

Ediţia a III-a , 07.11-23.12.2016  

Modalități de realizare: IT articol / lucrare în Word publicată în carte 

cu ISBN 

Parteneri: 

MENCS România -Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj 

Casa Corpului Didactic Sălaj  

Colegiul Național “Silvania” Zalău, jud. Sălaj 

Grădinița cu PP ”Ion Creangă” Zalău, jud. Sălaj 

Asociaţia “Ion Creangă” Zalău 

Șc. Gim. ”D. Cantemir” Oradea  

Coordonatori:     

Insp. Şc. General prof. Pop Maria 

Insp. Șc. prof. Souca Valentina 

Director CCD prof. Forţ Corina Emilia 

Director prof. Bulgărean Vasile 

Prof. dr. Țicală Maria 

Director prof. Negru Emilia 

Preşedinte ONG Flonta Lavinia 

Director prof. Popa Viorica 

Obiective cadru: 

*identificarea rolului dimensiunii de gen în educație; 

*promovarea specificității, parteneriatului și a egalității de gen încă din perioada 

preșcolară;  

*identifcarea dimensiunii de gen în materialele curriculare și în modul de 

organizare a spațiului fizic al sălii de grupă / clasă. 

Grup ţintă: cadre didactice și copii din învățământul preuniversitar românesc  

Secțiune propusă: Creativitate 

Cadre didactice/ Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” Zalău implicate în organizarea și 

desfășurarea proiectului: Petrean Mariana, Ghirean Cristina,  Banut Veronica,  

Opriș Caludia, Spânu Lavinia, Pop Rodica, Durus Octavia, Toma Florita, Curta 

Lucia, Oros Victoria, Iov Dorina, Știrb Adriana, Molnar Rozalia, Major Katalin, 

Vezelovici Gelia, Brîndușan Viorica, Pinte Marioara, Muresan Mindrica, Ungur 

Cristina, Lupse Gabriela, Milas Cristina, Cadar Laura, Pop Crina, Strîmbu Iulia, 

Szabo Erika. 
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Art. 1. Organizatorul proiectului national este ISJ Salaj prin Gradinita cu PP “Ion 

Creanga” Zalau alături de partenerii: Casa Corpului Didactic Sălaj, Colegiul 

Național “Silvania” Zalău, Asociația Ion Creanga Zalau și Șc. Gim. ”D. Cantemir” 

Oradea, jud. Bihor. 

Prin acest proiect, organizatorul doreste să pună în valoare experienţa, creativitatea 

de care dau dovadă cadrele didactice din învăţământul preuniversitar romanesc si 

international in realizarea unui ghid eficient de educatie de gen. Proiectul se va 

derula sub prevederile prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toţi 

participanţii. Organizatorul poate modifica prezentul regulament pe parcursul 

desfăşurării proiectului, anunţând, in prealabil, toţi participanţii. 

Art. 2. Condiţii de participare 

La acest proiect scolar national pot participa toate cadrele didactice din 

învăţământul preuniversitar. 

Art. 3. Durata şi mecanismul proiectului 

Proiectul național “Fii European și promovează egalitatea de gen!”, ediţia a III-a, 

2016, se desfăşoară în perioada 07.11 – 23.12.2016. Participarea la acest proiect 

școlar implică parcurgerea mai multor etape şi anume: 

Desfăşurarea proiectului: 

· Anunţarea proiectului – 07.11.2016 

· Primirea articolelor in format electronic – până pe 02.12.2016 

Selecţia lucrarilor cu tematica de gen de către organizatori 

05-16.12.2016 astfel:  

Etapa locala_05.12.2016;  

Etapa județeană_12.12.2016;  

Etapa națională_19.12.2016 

· Realizarea cartii cu ISBN in format electronic „”Modalități practice de realizare a 

educației de gen în școală”; trimiterea  cărtii, a diplomei de participare / de autor 

articol, a adeverintei de voluntariat si a acordului de parteneriat, toate in format 

electronic, catre toti participantii – 20-23.12.2016 

Etapa 1 – Înscrierea în proiect a participanţilor– se face automat prin trimiterea prin 

mail la adresa: educatie_gen2016@yahoo.com a urmatoarelor documente: fisa de 

inscriere completata in Word, acordul de parteneriat semnat si scanat, chestionarul 

completat în word si lucrarea -tip articol– cu titlul ”Modalități practice de realizare 

a educației de gen în școală”, redactata conform schemei de pe fisa de inscriere si 

respectand cerintele de mai jos:  

Numar de pagini: 2 – 4 pagini; 

Format Word, Pagina setata portret, margini: top-2, left-2, right -2. bottom–2; A4, 

font Times New Roman, 12, aliniament Justify. 

Atenţie !Autorii sunt responsabili de autenticitatea lucrarii lor.  

Criterii de selecție a lucrărilor: 

 Autorul: Cadru didactic din invatamantul preuniversitar, 

 Originalitatea articolului; 

 Valoarea didactică a articolului; 

 Valoarea practică a articolului. 
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Etapa 2 – Primirea lucrarilor - se va realiza pana la data de 02.12.2016. 

· selecţia din punct de vedere didactic se va face de către 4 profesori pentru 

invatamantul preuniversitar; 

· selecţia din punct de vedere al originalităţii şi al calitatii se va face de către 4 

profesori implicati in activitati de educatie de gen. 

· expedierea articolelor redactate de catre participanti se va face pe adresa  

educatie_gen2016@yahoo.com 

Etapa 3 – Selectarea lucrarilor  

Selectarea lucrarilor se va face în doua etape: 

- din punct de vedere didactic – urmând a se stabili un punctaj de la 1 la 5 

acordat de fiecare membru al comisiei. 

- pentru originalitate și calitate practica - urmând a se stabili un punctaj de la 

1 la 5 acordat de fiecare membru al comisiei. 

Selecţia lucrarilor: Etapa locala_05.12.2016;  

Etapa județeană_ 12.12.2016; Etapa națională_19.12.2016 

Etapa 4 – Oferirea diplomelor 

Diplomele acordate de către organizator vor fi trimise tuturor participantilor in 

format electronic in perioada  20-23.12.2016. 

Rezultatele proiectului vor fi anuntate prin mail catre toti participantii. 

Anexa 1 
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE     

Termen limită de înscriere: 02.12.2016 

prin trimiterea documentelor pe adresa de mail: educatie_gen2016@yahoo.com 

*Se completează în format Word 

Date unitate scolara unde sunteti angajat (a):       
Unitatea şcolară................................................................................................................         
Localitatea...................................................................Judeţul..........................................           
Adresa școlii:..................................................................................................................... 
Număr de telefon.................................................    
E-mail.................................................................... 
Date de contact cadru didactic participant/autor articol cu titlul ”Modalități practice de realizare a 

educației de gen în școală” 

Numele si prenumele: .............................................................., functia............................... 

tel......................................, e-mail............................... 

Schema orientativa a articolului:  
”Modalități practice de realizare a educației de gen în școală” 
Autorul: 
Unitatea școlară: 
Localitatea: 
Judeţul: 
 

mailto:eco_concurs@yahoo.com
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ANEXA 2         

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

Încheiat azi , 07.11.2016 

1. Părţile partenere: 

MENCS prin ISJ Salaj - Gradinita cu PP  “Ion Creanga”, reprezentată prin director prof. drd. 

Negru Emilia si cadrele didactice Spânu Lavinia, Toma Florita, Muresan Mindrica, Ungur Cristina, 

Lupse Gabriela, Milas Cristina, Petrean Mariana, Ghirean Cristina, Banut Veronica, Vezelovici 

Gelia, Pop Rodica, Durus Octavia, Curta Lucia, Oros Victoria, Iov Dorina, Știrb Adriana, Molnar 

Rozalia, Major Katalin, Strimbu Iulia, Szabo Erika, Opriș Claudia, Cadar Laura, Pop Crina, 

Brîndușan Viorica, Pinte Marioara  

si ONG -Asociatia “Ion Creanga” Zalau, reprezentata prin presedinte Flonta Lavinia 

în calitate de Organizator şi 

Unitatea scolara…………………………………............................…................................................. 

Strada........................., Nr.…..…, Localitatea…………........ Judeţul………................... reprezentată 

prin director ........................................ si cadrul didactic ................................................... .......... în 

calitate de Partener. 

 

2. Obiectul contractului: 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre organizator şi partener în 

vederea desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia organizatoare prin proiectul educaţional 

naţional de promovare a egalității de gen în școală "Fii European și promovează educația de gen!" 

Tehnici utilizate: chestionarul, articolul. 
 

3. Grup ţintă: Cadre didactice şi copii din invatamantul preuniversitar românesc. 

 

4. Obligaţiile părţilor: 

A) Organizatorul se obligă : 

- să informeze unitatile scolare despre desfăşurarea proiectului; 

- să organizeze activităţile prevăzute în proiectul educaţional; 

- să respecte termenele de desfăşurare a parteneriatului; 

- să trimita materialele proiectului, diplomele si acordul de parteneriat participantilor la proiect. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze proiectul în şcoală/ gradinita; 

- să desfăşoare activitatile propuse respectând calendarul proiectului; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului. 

 

5. Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada 

semestrului I al anului şcolar 2016 – 2017. 

 

6. Clauze finale ale acordului: Proiectul educaţional naţional “Fii European și promovează educația 

de gen!” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de 

colaborare între instituţiile de invatamant din tara. 
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Educația de gen în școala ta!_CHESTIONAR 

 

Aceste informaţii vor servi la realizarea unei anchete cu scop educațional. 

Marcaţi prin X, 1 sau 0 varianta care corespunde opţiunii dvs. 

Pot fi valabile mai multe variante de răspuns. 

Vă mulţumim pentru interesul dvs. şi sprijinul acordat! *Se completează în format Word! 

 
 

1. Tipul instituției din care faceți parte: 

 Grădiniță 

 Școală gimnazială 

  Liceu 

 Altele:  

2. Identificați două relații de gen promovate de dvs. în unitatea școlară din care faceți 

parte! * 

Îi ajut pe elevi să cunoască diferențele de gen prin discuții deschise cu aceștia  

Elevii primesc sarcini diferențiate tinând cont de specificul fiecărui gen (feminin, 

masculin)  

Stimulez dinamica relațiilor de grup, fete - băieți, cu scopul de a promova relații pozitive 

între cele două genuri   

Produsele activității elevilor, în special imagini cu personaje umane, sunt expuse in sala 

de clasă, existând un echilibru numeric între figurile feminine și cele masculine 

Promovez la clasă elemente care țin de identitatea școlii, de viața reală a elevilor prin 

crearea unei atmosfere primitoare în sala de clasa / in incinta scolii 

 În școala noastră există cel puțin un club în care elevii pot să se manifeste democratic, 

să iși dezvolte aptitudinile speciale, să iși realizeze propriile interese  

Altele:  

3. Care dintre atributele asociate fetelor sunt identificate de copii/elevi în grupa / clasa 
pe care o coordonați? Dar asociate băieților? Marcați cu 1 atributele asociate fetelor și cu 

0 pe cele asociate băieților! 

 hărnicie 

 sensibilitate 

 grijă 

 simț al frumosului 

 perseverență 

 curaj 

 asumarea riscului 

 Altele:      
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4. În ce măsură valorificați specificul fiecărui gen (potențialul fetelor / potențialul 

băieților) în activitatea didactică? * Marcaţi prin X varianta care corespunde opţiunii 

dvs.  

  1 2 3 4 5   

in foarte 

mica 

masura 
Select a value from a range of 1,in foarte mica masura, to 5,in foarte mare masura,. 

          

in foarte 

mare 

masura 

 

5. Considerați că procesul instructiv educativ este mai eficient dacă se ține cont de 

dimensiunea de gen? * 

  1 2 3 4 5   

in foarte 

mica 

masura 
Select a value from a range of 1,in foarte mica masura, to 5,in foarte mare masura,. 

          

in foarte 

mare 

masura 

 

6. În calitate de cadru didactic vă implicați în promovarea egalității de gen în școala 

dvs: * 

  1 2 3 4 5   

in foarte 

mica 

masura 
Select a value from a range of 1,in foarte mica masura, to 5,in foarte mare masura,. 

          

in foarte 

mare 

masura 

 

7. În amenajarea spațiului fizic al sălii de grupă / clasă țin cont de faptul că acesta 

trebuie să permită cultivarea echilibrată a diferitelor abilități în rândul elevilor. * 

  1 2 3 4 5   

in foarte 

mica 

masura 
Select a value from a range of 1,in foarte mica masura, to 5,in foarte mare masura,. 

          

in foarte 

mare 

masura 

 

8. Am ales cariera de dascăl deoarece: * 

Specificați dacă ați fost influentat/ă în alegerea carierei de o anume persoană și genul 

acesteia. 

   VĂ MULȚUMIM! 
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Raport narativ pentru ediția a III-a 2016   

a concursului național de educație de gen  ”Fii European și promovează educația de gen!” 

CAERI 2016, poziția 1452 

  
1. Rezulatul derulării proiectului  

Perioada: 07.11-23.12.2016 

 Parteneri: ISJ Sălaj, Grădinița cu PP Ion Creangă Zalău, Colegiul Național Silvania Zalău, 

 Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir Oradea, Asociația Ion Creangă Zalău 

Principalele activități: ancheta pe baza de chestionar care permite o radiografie 

preliminară asupra nivelului de cunoaștere a noțiunilor legate de gen de către cadrele 

didactice și elevii din învățământul preuniversitar din țara noastră; concursul național de 

educație de gen care s-a finalizat prin elaborarea cărții cu ISBN care popularizează 

strategiile didactice utilizate la clasă de promovare  a dimensiunii de gen în rândul elevilor. 

2. Număr de participanți, școli, județe  
50 profesori din_20 județe + municipiul București_ din țară  

1200 preșcolari și elevi; 20 voluntari 

3. Bugetul  

surse de proveniență a fondurilor: Asociația Ion Creangă Zalău – 1.500 lei 

modul în care au fost cheltuite: realizare activități cu tematică de gen_achiziționare de 

materiale didactice- kit-uri, jetoane cu tematică de gen; 100 buc. cărți tipărite cu ISBN 

4. Premii - număr și procent din numărul de participanți  

50 profesori participanti- 100% 

13 profesori premiati – 25%  din care:  

6% premii I – 3; 6% premii II – 3; 6% premii III – 3; 7% mențiuni –4. 

5. Rezultate  
Produse: pachet educativ pentru săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun”, expoziţii, 

afişe, panouri cu îndemnuri de promovare a egalității de gen/ șanse, fotografii, jurnale și 

portofolii cu lucrările practice ale elevilor, album foto în format electronic cu activităţile 

desfăşurate. 

 Impact:  

 privind copiii: am îmbogățit experiența de viață și performanţele practice prin 

folosirea unor metode relaxante şi variate de educație de gen; am cultivat 

respectul faţă de aproapele nostru ca element vital al vieţii;  

 privind cadrele didactice: au fost implicate cadrele didactice în folosirea 

metodelor noi de stimulare  a interesului copiilor  pentru activităţile cu tematică 

de gen şi pentru educaţia de gen. 

6. Promovare și diseminare: am diseminat proiectul pe www.didactic.ro, la nivelul 

Cercurilor Pedagogice şi Comisiilor Metodice prin intermediul unor bannere de dimensiuni 

extra large. 

 

7. Anexe la raport: lista cu membrii echipei de proiect și lista cu coordonatorii echipajelor 

participante/participanților, cu datele de contact.  

 

 

http://www.didactic.ro/
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 
Conferință regională cu participare națională  

CAERI 2017 poziția 1192 

”FII EUROPEAN ȘI PROMOVEAZĂ EDUCAȚIA DE 

GEN !” EDIȚIA A IV-A, 02-03.11.2017 
 

ECHIPA DE PROIECT 

APLICANT: Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” Zalău, jud. Sălaj, România 

Coordonatori: prof. Negru Emilia, prof. Lupșe Gabriela, prof. Spânu Lavinia 

 

PARTENERI: 
Casa Corpului Didactic Sălaj 

Coordonator: prof. Forț Corina 

Colegiul Național Silvania Zalău 

Coordonatori: prof. Bulgărean Vasile 

                          prof. Țicală Maria 

Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău 

Coordonator: prof. Bancea Gheorghe 

Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Oradea 

Coordonator: prof. Popa Viorica 

Asociația Ion Creanga Zalau 

Coordonator: Flonta Lavinia 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ 

Coordonatori: 

INSPECTOR SCOLAR GENERAL: prof. MARIA POP  

INSPECTOR SCOLAR PENTRU ACTIVITĂŢI EXTRASCOLARE:       

prof. ILDIANA JURCĂ 

INSPECTOR SCOLAR:  prof. VALENTINA SOUCA 

I. ARGUMENT 

In cadrul acestui parteneriat dorim, ca echipă, sa abordăm problematica de gen în 

rândul cadrelor didactice precum și în rîndul copiilor şi să promovăm egalitatea de 

gen de la cele mai fragede varste. Motivele sunt următorele: 

 interes scazut pentru problematica de gen în scoală; 

 puține informatii legate de educatia de gen în școală; 

 dorința de a impărtăși bune practici în ceea ce privește egalitatea de 

 gen încă de la  grădiniță; 

 prezentând şi analizând aspecte legate de modul cum este realizata 

 educatia de gen în unitatea noastră școlară dorim a extinde si a 

 dezbate mai multe teme legate de egalitatea gen pentru a afla 

 noutăţi. 
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II. SCOPUL PROIECTULUI 

Promovarea dimensiunii europene, a specificității, a parteneriatului și a egalității de 

gen în școală. 

 

III.  OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiective SMART 

 grilă de activităţi pentru săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun” dezvoltată prin 

intermediul  cadrelor didactice din învățământul preuniversitar românesc pentru 

promovarea cetăţeniei active pentru egalitatea de gen în rândul elevilor şi profesorilor, 

asigurând, totodată, sinergia între strategiile MENCS şi cele Europene, în vederea 

eficientizării rezultatelor comune; 

Indicator: pachet educativ pentru săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun” 

 peste 100 de unități școlare, câte 3 din fiecare judeţ sunt implicate în mod activ şi 

promovează egalitatea de gen în comunităţile respective, asigurând astfel o acoperire 

naţională a viziunii sustenabile propuse prin acest proiect de către organizator şi parteneri; 

Indicator: număr de şcoli în care se implementează pachetul educativ, respectiv 

proiectul nostru. 

 peste 300 de profesori cunosc şi practică metode de educaţie non-formală pentru 

transmiterea de informaţii despre dimensiunea de gen, pentru încurajarea găsirii de soluţii 

concrete pentru implementarea educației de gen; astfel, profesorii devin ambasadori ai 

valorilor promovate de proiect în şcoli şi în comunităţile respective; 

Indicator: număr de profesori coordonatori ai proiectului „Fii European și 

promovează educația de gen!” 

 peste 1500 de elevi din întreaga ţară cunosc subiecte de gen şi dezvoltă gândirea sistemică 

şi orientată către soluţii în abordarea egalității de gen, luând măsuri concrete pentru 

implementarea acesteia;  

Indicatori: număr de elevi formaţi de către profesorii coordonatori; numărul de 

proiecte și concursuri de egalitate de șanse (conform raportărilor profesorilor). 

 comunităţile locale din 42 de judeţe şi Municipiul Bucureşti_România sunt conştientizate 

asupra necesității realizării educației de gen, asupra ameninţărilor şi soluţiilor referitoare la 

implementarea acesteia. 

Indicatori: acoperire media; persoane implicate în proiectele elevilor. 
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IV. RESURSELE PROIECTULUI 

1. UMANE: cadrele didactice coordonatoare, specialiști în științele educației, 

părinți  

2. MATERIALE: diplome, panouri mari pentru expoziție, materiale specifice 

educației de gen 

 

V. GRUP ȚINTĂ 

 300 preşcolari de la Grădiniţa cu P.P. „Ion Creangă” Zalău, 1200 elevi de la 

şcolile şi colegiile partenere 

 350 cadre didactice de la instituţiile şcolare implicate, respectiv cadre 

didactice din ţară care doresc să se implice în acest proiect. 

VI. FACTORII IMPLICAȚI 

 Înstituții de învățământ din țară, ONG-uri, Reprezentanți ai comunității 

locale. 

VII. BENEFICIARI 

 Beneficiari direcţi: 300 preşcolari şi 1200 elevi; 350 cadre didactice; 4 

specialiști în domeniul științelor educației 

 Beneficiari indirecţi: părinţi, comunitate locală, naţională  

 

VIII. SURSE DE FINANȚARE 

 Principala sursa de finantare este Asociatia Ion Creanga Zalau. 

IX. PERIOADA DE DESFӐŞURARE 

 02.11.2017 – 02.11.2017 

 

X. REZULTATE AŞTEPTATE: 

Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării 

proiectului: 

 stimularea elevilor să practice activităţi de promovare a dimensiunii 

europene și a educației de gen în comunitatea lor școlară, familială, locală 

 dezvoltarea gândirii critice pentru identificarea problemelor de gen; 

 cunoaşterea de către elevi a problematicii de gen din comunitatea locală, 

precum şi identificarea punctelor critice legate de egalitatea de gen/ șanse; 
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 dezvoltarea reflexelor de cetăţean activ la elevi în domeniul educației de 

gen; 

 stimularea tinerilor pentru implicare în acţiuni de implementare a educației 

de gen în școală și în viață 

 dezvoltarea gândirii orientate către soluţii, capacitatea de a dezvolta soluţii 

concrete pentru rezolvarea acestora; 

 dezvoltarea viziunii şi a gândirii sistemice, pentru a putea adopta un stil de 

viaţă durabil şi o abordare sustenabilă asupra dimensiunii de gen în toate 

activităţile umane. 

 

XI. MODALITAȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE : 

 set de chestionare de satisfacție 

 baza de date a conferinței naționale_date statistice 

 

XII. IMPACTUL PROIECTULUI: 

 

 privind copiii: 

• Îmbogățirea experienței de viață și îmbunătăţirea performanţelor practice 

prin folosirea unor metode relaxante şi variate în vederea cunoașterii și 

aplicării egalității de gen; 

• cultivarea respectului faţă de cel de lângă tine ca element vital al vieţii;  

• stimularea inițiativei, răspunderii personale, dezvoltarea spiritul critic, 

autocritic de rezolvare a unor sarcini în mod responsabil promovînd 

egalitatea genului 

 

 privind cadrele didactice: 

• implicarea cadrelor didactice în folosirea metodelor noi de stimulare  a 

interesului copiilor  pentru activităţile specifice cu tematică de gen; 

• dezvoltarea competenţelor de organizare a unui mediu educaţional care să 

motiveze copilul în realizarea practică a educaţiei de gen. 

 

XIII. MODALITĂȚI DE REALIZARE: 

Etapa locală_ Crearea unei baze de date_ Identificarea a unor relații de gen 

promovate de cadrele didactice în școală; Etapa județeană_ Analiza unui instrument 

curricular (auxiliar didactic, manual școlar) din perspectiva dimensiunii de gen ; 

Etapa regională_Conferință regională cu participare națională cu tematica ”Fii 

European și promovează educația de gen!”, CAER 2017, Ediția a IV-a, 02-

03.11.2016. 
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XIV. PRODUSE ALE PROIECTULUI: 

 pachet educativ pentru săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun” 

 expoziţii, afişe, panouri cu îndemnuri de respectare a egalității de gen/ 

șanse, fotografii, CD-uri; 

 site-ul concursului 

 jurnale și portofolii cu lucrările practice ale elevilor, 

 album foto în format electronic cu activităţile desfăşurate; 

 diplome pentru preşcolari şi elevi; 

 diplome pentru cadrele didactice îndrumătoare 

 ghid-ul conferinței 

 

XV. CALENDARUL ACTIVITӐŢILOR: 

 

NR. 

CRT

. 

 

ACTIVITATEA 

 

DATA 

PERIOAD

A 

 

PARTICIPA

NŢI 

 

LOCUL  

DESFӐŞURӐ

RII 

 

RESPONSABILI 

1. Etapa locală_Crearea unei baze de 

date la nivel local_Identificarea a 

unor relații de gen promovate de 

cadrele didactice în școală 
Data/perioada de desfăşurare: 

18-29.09.2017 

Locul desfăşurării: în fiecare unitate 

școlară implicată 

Participanţi: elevi, cadre didactice 

Parteneri: specialisti în educația de 

gen / consilieri școlari / părinți 

Descrierea pe scurt a activității: 

dezbatere deschisă la nivel de clasă 

cu utilizarea unor filmulete video 

educative / tematica: ”relații de gen 

promovate de cadrele didactice în 

școală” 

Responsabil: fiecare cadru didactic 

implicat in proiect  

Beneficiari: clasa de elevi implicată 

și cadrul didactic coordonator 

Modalităţi de monitorizare şi 

evaluare: raport de activitate 

transmis unității coordonatoare de 

proiect 

 

18.09-

29.09. 

2017 

 

 
 

cadrul 

didactic 
 

 +clasa de 

elevi+ 
 

 specialisti 

în educația 
de gen / 

consilieri 

școlari 

 
 

 

 
 

în fiecare 

unitate 
școlară 

implicată 

 
 

 

 
Cadrele 

didactice 

coordonatoare 
+ echipa de 

proiect 

2. Etapa județeană_Analiza unui 

instrument curricular (auxiliar 

didactic, manual școlar) din 

perspectiva dimensiunii de gen  

Data/perioada de desfăşurare:  

02-13.10.2017 

Locul desfăşurării:  

în unitățile școlare partenere 

Participanţi: cadre didactice, parinti, 

02.10-

13.10. 

2017 

 

 

cadrul 

didactic  

 

 

+clasa 

de elevi 

 

 

 

 

în unitățile 
școlare 

partenere 

 

Cadrele 

didactice 
coordonatoare 

+ echipa de 

proiect 
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reprezentanti ai comunitatii  

Parteneri: specialisti în educația de 

gen / consilieri școlari / voluntari  

Descrierea pe scurt a activitatii: se va 

organiza un atelier de lucru / 

coordonatorii de proiect vor efectua 

o analiza concretă din perspectiva 

dimensiunii de gen pe un anumit nr. 

de instrumente curriculare utilizate 

atât în grădiniță cât și în școală.     

Responsabili:  

coordonatorii de proiect 

Beneficiari: toate cadrele didactice 

implicate în proiect 

Modalităţi de monitorizare şi 

evaluare: fotografii A4 / expozitie 

fotografică cu premii / diplome; 

prezentarea studiului de caz cu 

tematica dată care va populariza 

rezultatele acestei analize a unor 

auxiliare didactice /a unor manuale 

școlare din perspectiva dimensiunii 

de gen. 

+ 
specialisti 

în educația 

de gen / 
consilieri 

școlari+ 

voluntari 

3. Etapa națională_ Conferință 

națională cu tematica ”Fii European 

și promovează educația de gen!”, 

CAER 2017, Ediția a IV-a,  

02-03.11.2016.  

Data/perioada de desfăşurare:  

02-03.11.2017 

Locul desfăşurării: Sala multi-media 

ISJ Sălaj 

Participanţi: cadre didactice din țară, 

specialisti în științele educației, 

consilieri școlari, parinti, 

reprezentanti ai comunitatii, 

voluntari. 

Parteneri: specialisti în educația de 

gen / consilieri școlari / voluntari  

Descrierea pe scurt a activitatii: se va 

organiza conferința națională cu 

tematica de gen / coordonatorii de 

proiect vor efectua o analiza concretă 

din perspectiva dimensiunii de gen 

pe un anumit nr. de instrumente 

curriculare utilizate atât în grădiniță 

cât și în școală.     

Responsabili:  

coordonatorii de proiect 

Beneficiari: toate cadrele didactice 

implicate în proiect 

Modalităţi de monitorizare şi 

evaluare: fotografii A4 / expozitie cu 

02.11-

03.11. 

2017 

 

Cadre 

didactice 

din țară 

+ 

specialisti 

în științele 

educației / 

consilieri 

școlari+ 

voluntari 

Sala 

multi-

media/ 

ISJ Sălaj 

Cadrele 
didactice 

coordonatoare 

+ echipa de 
proiect 
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lucrările elevilor cu tematica de gen / 

diplome; prezentarea studiului de caz 

cu tematica dată care va populariza 

rezultatele acestei analize a unor 

auxiliare didactice /a unor manuale 

școlare din perspectiva dimensiunii 

de gen, chestionare de satisfacție, 

Cartea cu ISBN a conferinței 

naționale ”Fii European și 

promovează educația de gen!”, 

CAERI 2017, Ediția a IV-a,  

02-03.11.2017.  

 

XV. DISPOZIȚII FINALE 

Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care le vom realiza în 

timpul implementării proiectului vor fi coordonate de către aplicant: 

• publicarea rezultatelor proiectului pe www.didactic.ro, site-ul ISJ SJ,          

în ziarele locale; site-urile scolilor implicate din ţară;  

• prezentarea proiectului la nivelul Cercurilor Pedagogice şi Comisiilor 

metodice se va realiza prin intermediul unor bannere de dimensiuni extra 

large; 

• mediatizarea proiectului se va realiza și în reviste de specialitate, cu ocazia 

derulării unor simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.didactic.ro/
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III.1.2. În loc de concluzie…  

 

 

 

Un cadru didactic care conştientizează problematica de gen trebuie: 

 să stimuleze dialogurile despre gen în cadrul activităţilor, cu accent pe 

promovarea echităţii şi parteneriatului de gen; 

 să implice activ copiii în procesul de învăţare cu accent pe interesele şi 

experienţa anterioară a acestora; 

 să realizeze legături între mediul de învăţare din şcoală şi din mediul 

obişnuit în care trăiesc copiii; 

 să diversifice sursele de învăţare care să cuprindă perspective diverse (femei 

şi bărbaţi, minorităţi etnice, religioase); 

 să dezvolte  politici de evitare a conflictelor între fete, între băieţi sau între 

fete şi băieţi; 

 să valorifice diversele aptitudini speciale ale elevilor; 

 să evalueze limbajul între copii evitând limbajul care introduce prejudecăţi 

de gen. 

 

Învăţarea prin cooperare poate fi stimulată în parteneriatul de gen prin: 

 împărţirea responsabilităţilor, a resurselor şi a efortului către scopuri şi 

obiective comune; 

 crearea unui mediu favorabil astfel încât fiecare copil să se simtă în 

siguranţă, liber să-şi exprime propriile opinii şi valori; 

 asigurarea condiţiilor ca fiecare copil să experimenteze sarcini şi roluri cât 

mai variate, evitând separarea rolului în raport de gen.  
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