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Introduction of “gender” definition into the pedagogical process is very important step in education. Exactly in schools 

are forms ideas on professional orientation, life strategies, access to power and resources, reproduced patriarchal stereo-
types, all them based on gender definition. Under this context correction of youth gender socialization in period of social-
economical and cultural transformation should become a special objective for gender pedagogical studies. 

 
 
Pedagogia este ştiinţa despre educaţia fiinţei umane, despre fenomenele, procesele, structurile prin care se 

transmite experienţa socială de la o generaţie la alta, prin care se formează şi se dezvoltă personalitatea 
umană ca individualitate şi ca membru al unei comunităţi sociale, ca purtătoare a unui sistem de valori şi ca 
subiect integrat în viaţa socială [4, p.9]. Definiţia propusă denotă faptul că anume educaţia reprezintă veriga 
centrală şi baza activităţii pedagogice. În cadrul procesului de interacţiune a educaţiei şi mediului înconjurător 
se desfăşoară socializarea copiilor, adică asimilarea de către aceştia a elementelor de cultură, a normelor şi 
valorilor sociale acceptate în societate. Spre deosebire de factorii mediului, educaţia constituie o interacţiune 
specială, orientată, sistematizată şi organizată a educatorilor cu educabilii. În cadrul procesului educaţional 
sunt create condiţii pentru dezvoltarea eficientă şi autorealizarea personalităţii copiilor în calitate de garanţie 
a autorealizării personalităţii adulţilor pe viitor. 

Referindu-ne, în plan major, la dezvoltarea societăţii din Moldova pe parcursul anilor de independenţă, 
putem constata unele contradicţii sociale: pe de o parte, deschiderea mai multor posibilităţi de autorealizare a 
personalităţii în condiţiile tranziţiei la relaţiile de piaţă şi, pe de altă parte, creşterea bruscă a numărului de 
persoane cu potenţial enorm nevalorificat. În mod special acest lucru se referă la femei. Dintre cele două 
strategii globale de supravieţuire posibile în epoca transformărilor sociale, supravieţuirea şi dezvoltarea, 
femeile, de obicei, alegeau prima, care-i mai puţin prospectivă. Unii experţi au formulat teza referitor la efi-
cacitatea insuficientă sau nevalorificarea potenţialului a peste 52% din populaţia ţării (G.Silaste, S.Aivazova, 
N.Şvedova (Rusia), M.Miroiu (România), autoarea lucrării etc.) [1, 3, 5, 6, 8].  

Faptul că în societatea noastră femeile practic sunt puţin acceptate la procesul decizional în politică, eco-
nomie, business, ştiinţă, sunt limitate în acces la resurse financiare şi la locuri de muncă bine plătite, se dato-
rează, nu în ultimul rând, şi sistemului motivaţional şi valoric din societate, dominării în rândurile populaţiei 
a stereotipurilor bărbăţiei şi feminităţii, rolurilor tradiţionale de gen. 

În contextul celor expuse mai sus, este evident faptul că pedagogia, în general, şi educaţia, ca fenomen 
pedagogic, necesită reevaluarea transformărilor contradictorii menţionate şi corectarea poziţiilor referitor la 
socializarea de gen a tinerei generaţii. 

La fel este cert şi faptul că standardele culturale tradiţionale referitor la feminitate şi masculinitate, repro-
duse de şcoală prin instruire/educaţie, se prezintă ca anacronisme şi devin obstacol obiectiv în socializarea 
eficientă a tinerei generaţii în lumea transformării fenomenelor sociale. 

Introducerea dimensiunii de gen în ştiinţele socioumanistice şi reflecţia socială, dezvoltarea studiilor de 
gen pot duce la schimbări inovaţionale semnificative, care pot fi comparate cu descoperirea geneticii [9]. 
Pentru ştiinţa socială contemporană şi pedagogia în calitate de parte componentă, noţiunea gen/gender este 
una esenţială pentru analiza bazelor sociale şi formelor acesteia. Pedagogia este una dintre ştiinţele chemate 
să asigure trebuinţele societăţii în păstrarea şi transmiterea eficientă a culturii din generaţie în generaţie. Dar 
însăşi cultura ca formă a activităţii umane de reproducere şi înnoire a existenţei sociale se schimbă, prezentând, 
de fapt, tot mai mult o condiţionare reciprocă a diferitelor tradiţii şi inovaţii. 

Mai mulţi savanţi recunosc că introducerea dimensiunii de gen în ştiinţele socioumanistice în esenţă pre-
zintă mult mai mult decât apariţia încă a unei noi teorii [9]. Aceasta-i o teorie principial nouă, recunoaşterea 
căreia deseori înseamnă schimbarea orientărilor valorice ale persoanei, reevaluarea multor reprezentări şi „ade-
văruri” obişnuite, proces destul de dureros pentru mulţi oameni. Astfel, înţelegerea faptului că sexul nu mai 
prezintă o temelie pentru discriminare, oferă şanse ambelor genuri de a se folosi pe deplin de drepturile umane 
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şi libertăţile fundamentale, le dă forţe de a sparge barierele în autorealizarea personală şi profesională, deschide 
noi perspective în restructurarea poziţiilor şi relaţiilor femeilor şi bărbaţilor în viaţa publică şi privată etc.  

Schimbarea paradigmei cercetărilor adresate socializării de gen a tinerilor vine să oglindească procesele 
obiective care au loc în toate culturile industriale şi post-industriale. Împărtăşind poziţia specialiştilor interna-
ţionali în domeniu (I.Коn, О.Zdravomîslova-Stoiunina, N.Rimaşevscaia, L.Popova, Т.Кlimenkova, Т.Jurjenco, 
N.Davâdova, S.Aivazova, G.Silaste ş.a.), ţinem să evidenţiem în mod special următoarele ca fiind mai evidente:  

1. Spargerea sistemului tradiţional de stratificare de gen, reducerea bruscă a polarizării rolurilor sociale 
ale femeilor şi bărbaţilor. Diviziunea muncii tradiţională pe sexe îşi pierde din rigiditate şi normativitate, o 
bună parte din rolurile sociale nu se mai diferenţiază în bază de sex. Munca şi instruirea în comun duc în 
mare măsură la nivelarea diferenţelor în normele comportamentale şi psihologia femeilor şi bărbaţilor. 
Bineînţeles, mai există încă profesii preponderent considerate feminine sau masculine, diferenţe de roluri 
bărbăteşti şi femeieşti în familie etc., dar lucrurile se schimbă treptat sub presiunea transformărilor sociale, în 
special a fenomenului migraţiunii economice. 

2. Schimbarea treptată a stereotipurilor culturale a masculinităţii şi feminităţii. Acestea devin mai puţin 
rigide şi polare. Calităţile tradiţionale se intersectează cu altele noi, mai des sunt luate în consideraţie diversi-
tatea situaţiilor individuale. Şi, lucru foarte important, acestea actualmente mai des oglindesc punctul de 
vedere feminin. 

3. Transformări serioase în relaţiile de cuplu şi de familie. Astfel se atestă slăbirea unor funcţii economice 
şi sociale tradiţionale ale familiei (de ex., în calitate de unitate de producţie şi drept mediu de bază al sociali-
zării copiilor etc.), fapt ce ar trebui să ducă la creşterea valorii intimităţii psihologice şi spirituale între membrii 
familiei, atât între soţi/parteneri, cât şi între părinţi–copii. Căsătoria devine mai selectivă în plan individual, 
creşte diversitatea relaţiilor de căsnicie, fapt ce corespunde creşterii valorice a individualităţii. În acelaşi 
timp, scade stabilitatea căsătoriilor în baza compatibilităţii psihologice. În centrul relaţiilor de căsătorie se 
stabileşte individul şi nu grupul familial cum a fost anterior. Restructurările în relaţiile de căsnicie se fortifică 
şi se transmit prin schimbările din sistemul de socializare de gen a fetelor şi băieţilor. 

4. Schimbări semnificative la nivel de cultură. Are loc demontarea atitudinilor sexiste faţă de femei. 
Treptat se schimbă atitudinea faţă de sexualitatea umană, care nu mai este privită de tineri ca ceva urât şi 
ruşinos. Se restructurează canoanele corporale şi lingvistice. Au slăbit restricţiile culturale vis-a-vis de nuditate, 
sunt folosite tot mai multe cuvinte anterior considerate indecente. Schimbarea atitudinii faţă de corp este le-
gată şi de schimbarea generală faţă de emoţii. „Educarea emoţiilor” în ziua de azi se referă nu numai la capa-
citatea de a controla şi a dirija emoţiile, ci şi de a-şi exprima propriile emoţii, de a-şi „asculta inima”. Este 
cert faptul că în perioada transformărilor sociale unele fenomene nu rareori preiau şi forme extreme. În 
acelaşi timp, acestea nu pot fi ignorate.  

În acest context, drept obiect de studiu al pedagogiei de gen, paralel cu alte subiecte, se propune şi 
problema corectării procesului de socializare de gen a tinerilor în epoca transformărilor socioeconomice 
şi culturale. 

Trebuie recunoscut faptul că în perioada anterioară de dezvoltare, pedagogia autohtonă (practic similară 
celei sovietice) a scăpat din vedere un aspect important al socializării indivizilor, care este intens valorificat 
pe parcursul ultimilor 20 de ani în Occident şi căruia i s-a conferit un termen special – gender.  

În viziunea specialiştilor, esenţa noţiunii gen/gender constă, mai întâi de toate, în ideea construirii/modelării 
sociale a genului (spre deosebire de sexul biologic care se formează genetic). Genul social se construieşte de 
către practica socială. Societatea creează un sistem de norme comportamentale, care prescriu unele roluri 
concrete în dependenţă de sexul biologic al individului. Respectiv, apare un set de reprezentări rigide asupra 
a ceea ce este „feminin” şi ce este „masculin” în societatea de faţă. 

Introducerea noţiunii gen/gender în procesul pedagogic are importanţă principială, deoarece anume în 
şcoală se formează multe idei referitor la autodeterminarea profesională, strategiile vitale, accesul la resurse 
şi putere care au la bază dimensiunea de gen. Valorificarea noţiunilor şi ideilor menţionate mai sus duce la 
apariţia noilor termeni în ştiinţa pedagogică, care în mod obligatoriu implică schimbări semnificative în tra-
tarea fenomenului educaţional, conţinuturilor şi tehnologiilor educaţionale. Astfel, apare necesitatea introdu-
cerii noţiunilor cum sunt: pedagogia de gen, educaţia de gen, abordarea de gen a educaţiei ş.a. 

Problema pedagogiei de gen, abordării de gen a educaţiei sunt printre cele mai puţin analizate în cadrul 
studiilor de gen atât în Moldova, cât şi în alte ţări. Astfel, L.Ştâliova din Rusia insistă asupra faptului că abor-
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darea de gen a pedagogiei este privită ca ceva exotic. Este semnificativ acest lucru, în special ţinând cont de 
faptul că sistemul de învăţământ este destul de conservativ şi cu greu acceptă „inovaţiile”, care abia mai târziu 
pot fi apreciate drept progresive. Pedagogia trebuie să se „deprindă” cu noile idei. O altă problemă constituie 
interpretarea neunivocă a noţiunilor şi conţinuturilor, fapt ce poate duce la situaţii controverse, când persoa-
nele utilizând o noţiune, se referă la lucruri diferite. În acest context, este foarte important a înţelege inovaţia 
principială şi eficienţa abordării de gen a procesului educaţional, de a specifica esenţa acesteia şi de a face o 
delimitare clară de abordarea de sex–rol în educaţie. 

După cum s-a menţionat anterior, sexul se referă la diferenţele fizice, corporale dintre bărbaţi şi femei, iar 
gen/gender – la particularităţile lor psihologice, sociale şi culturale. După expresia lui I.Devali: „Sexul este 
starea când bărbatul şi femeia sunt dezbrăcaţi, iar gender – deja îmbrăcaţi” [3]. Astfel, a fi bărbat sau femeie 
deloc nu înseamnă a fi persoană cu anatomia bărbatului sau femeii. Aceasta înseamnă a se conforma unor 
aşteptări concrete socioculturale, adresate oamenilor de către societate în baza „regulilor sexului” acceptate 
de această societate. Aici este binevenită formula Simonei de Bouvoir, filosoafă franceză, feministă: „Nu te 
naşti, ci devii femeie” [2]. Acelaşi lucru se referă, respectiv, şi la bărbaţi. 

În viziunea Ludmilei Ştâliova, „Pedagogia de gen constituie totalitatea abordărilor, orientate spre a ajuta 
copiii să se simtă confortabil în şcoală şi să înfrunte problemele socializării, a căror parte componentă este 
autoidentificarea copilului ca băiat sau fată. Scopul pedagogiei de gen – corecţia influenţei stereotipurilor de 
gen în favoarea manifestării şi dezvoltării vocaţiilor personale ale individului” [7].  

Prin dimensiunea de gen se presupune evaluarea impactului şi rezultatelor influenţei eforturilor educa-
ţionale ale pedagogilor asupra dezvoltării băieţilor şi fetelor, conştientizării de către aceştia a propriei iden-
tităţi, alegerea idealurilor şi scopurilor vitale, statutul copiilor în colectivul şcolar, grupul semenilor în depen-
denţă de sexul biologic. 

Realizarea abordării de gen în instruirea copiilor presupune a acţiona prin înţelegerea provenienţei sociale, 
constructiviste a categoriilor „masculin” şi „feminin” în societate, a plasa personalitatea şi individualitatea 
copilului în dezvoltare şi educare mai sus de cadrul tradiţional al sexului. Respectiv, sensibilitatea de gen 
presupune capacitatea pedagogului de a percepe, conştientiza şi modela acţiunile influenţelor verbale, non-
verbale şi materiale ale mediului social, a metodelor şi formelor de lucru cu copiii asupra formării identităţii 
de gen a copilului, capacitatea de a sesiza şi a reacţiona la orice manifestare de discriminare în bază de sex 
(sexism). 

Absenţa în terminologia profesională şi ştiinţifică a categoriei gen/gender, care ar fi corespuns noţiunii 
corelativ culturale de sex, ducea inevitabil la deficitul lingvistic, trecerea în tăcere a esenţei procesului de con-
struire a feminităţii şi bărbăţiei la nivel de societate, de grup şi de individ, a rolului tehnologiilor pedagogice 
în acest proces. 

Posibil aceasta a fost una dintre cauzele că în structura teoriei educaţiei comuniste „educaţia sexelor” era 
interpretată drept „educaţie sexuală”, ocupând poziţii periferice. În ştiinţa pedagogică aceasta se asocia mai 
mult cu informarea sanitară şi aspectele medico-igienice ale vieţii sexuale decât cu pedagogia proceselor sociale. 

În viziunea specialiştilor, elaborarea abordării de gen în educaţie constituie un pas nou în dezvoltarea ştiinţei 
despre om, a pedagogiei în genere. În calitate de obiective în dezvoltarea educaţiei de gen, prin integrarea şi 
prelucrarea cunoştinţelor acumulate de către alte ştiinţe despre om, sunt propuse: 

- evidenţierea şi demonstrarea aspectelor pedagogice ale procesului socializării de gen a fetelor şi băie-
ţilor în calitate de subiecţi ai învăţământului şcolar, influenţei interacţiunilor complicate şi multidimensionale 
cu părinţii, semenii, pedagogii, materialul manualelor şi disciplinelor şcolare asupra formării identităţii de 
gen a indivizilor de ambele genuri; 

- analiza şcolii în calitate de instituţie socială în socializarea de gen a fetelor şi băieţilor, contribuţii la 
lichidarea discriminării în bază de sex, depăşirea celor mai rigide stereotipuri de gen în practica pedagogică 
şcolară; 

- identificarea legităţilor şi metodicii influenţei pedagogice asupra identităţii de gen a elevilor, pentru ca 
în procesul de interacţiune pedagogică, corectând influenţa mediului, a extinde posibilităţile de autorealizare 
a elevilor. 

Se presupune că dacă în procesul educaţiei de gen a elevilor va fi posibilă crearea condiţiilor de educare a 
relaţiilor dintre genuri, libere de stereotipurile patriarhale rigide ale masculunităţii şi feminităţii, aceasta poate 
deveni o garanţie/precondiţie de cultivare/formare a unei personalităţi noi cu grad înalt de intenţii transparente 
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şi adaptabile la diverse culturi, cu priorităţi pacifiste şi a democraţiei paritare în toate domeniile vieţii, cu 
capacităţi nelimitate de alegere individuală a strategiei vitale şi autorealizării. 

Reieşind din problematica socializării de gen a individului, se conturează următoarele grupuri de întrebări 
care necesită a fi studiate şi interpretate respectiv în contextul noii direcţii pedagogice proclamate [8]: 

Primul grup al problemelor de cercetare, care poate fi numit convenţional „Societate, sex, gender”, include 
întrebările relaţiilor reciproce ale aspectelor naturale şi sociale în socializarea de gen, analiza consecinţelor 
asimetriei de gen pentru dezvoltarea personalităţii copilului, construirea tehnologiilor de influenţă a mediului 
social asupra individului în scopul formării unui model concret de identitate de gen. În scopul determinării 
criteriilor eficienţei socializării de gen, o mare importanţă revine studierii de către pedagogi a esenţei transfor-
mărilor sociale în relaţiile dintre genuri care au loc în societăţile postindustriale, familiarizarea cu consecinţele 
transformărilor identităţii de gen în ţările scandinave. 

Al doilea grup de probleme, numit convenţional "Gender şi pedagogie", vine să acopere următoarele: 
retrospectiva istorică a atitudinii pedagogiei ca ştiinţă şi practică faţă de întrebările socializării copiilor, ana-
liza lucrărilor anilor ’60–’80 ai secolului trecut referitor la educaţia sexuală, cercetarea diferenţelor în socializarea 
de gen a fetelor şi băieţilor, a rolurilor disciplinelor şcolare, interacţiunea cu învăţătorii de ambele genuri în 
realizarea egalităţii genurilor. Pentru introducerea abordării de gen în lucrul cu copiii, este necesar a studia 
care dintre factorii mediului pedagogic (agenţii şi tehnologiile) influenţează şi sunt primordiali în procesul de 
formare a identităţii de gen a educabililor de diferită vârstă, ce forme ale activităţii şcolare sunt importante 
pentru socializarea şi resocializarea de gen. 

Al treilea grup, "Problemele includerii abordării de gen în activitatea şcolii şi pregătirea cadrelor didac-
tice", vine să acopere problemele metodologiei, strategiilor şi tacticilor de promovare a studiilor de gen în 
pregătirea profesională a pedagogilor de diferite vârste, aspectele metodice de introducere a inovaţiilor de 
gen în procesul instructiv–educaţional al instituţiilor de învăţământ. Se impune necesitatea identificării şi 
analizei stereotipurilor mai rigide şi mai răspândite între pedagogi, evidenţierii modalităţilor de prezentare a 
acestora elevilor, analizării metodelor şi modalităţilor deconstruirii şi reconstruirii eficiente. 

Studiile de gen se deosebesc de studiile tradiţionale existente referitor la „educaţia sexuală” a elevilor. În 
primul rând, în teoriile biologic orientate „a educaţiei sexuale” constituirea identităţii feminine şi masculine 
se prezenta drept determinată de funcţia reproductivă şi modalitatea „naturală” a diviziunii muncii pe criterii 
de sex. Dar cercetările antropologilor şi realităţile civilizaţiei postmoderniste din ţările dezvoltate au scos la 
iveală necorespunderea acestor teorii cu viaţa practică. Studiile de gen asupra socializării copiilor pe criterii 
de sex dau preferinţe influenţei mediului social asupra stabilirii şi construirii identităţii de gen a indivizilor şi 
relaţiilor de gen, fără a nega importanţa şi influenţa sexului biologic. 

În al doilea rând, pedagogia de gen pune la bază faptul că identitatea de gen nu este ceva unificat, rigid, 
comun pentru toţi bărbaţii şi toate femeile în cadrul propriului gen. Cercetătorii reies din recunoaşterea mul-
titudinii, individualităţii, plasticităţii diferenţelor de gen.  

În al treilea rând, odată cu individualizarea identităţii de gen, cercetătorii socializării de gen îşi transferă 
atenţia de la analiza funcţiilor şi statusurilor obiective ale genurilor în societate asupra studierii esenţelor şi 
importanţelor subiective ale constituirii unui sau altui tip de model de identitate de către fiecare individ. 

În rândul patru, odată cu trecerea de la problema „educaţiei sexuale” în aspect medico-igienic la problema 
educaţiei de gen, modelele medico-pedagogice cedează locul modelelor psihopedagogice şi social-pedagogice 
mai perspective de reconstruire a obiectelor de studii.  

Cele expuse nu înseamnă deloc că biologia sexelor şi sexualitatea trebuie excluse din vizorul pedagogilor. 
Ba mai mult, pedagogii şi psihologii şcolari, medicii pediatri ş.a. trebuie să fie la curent cu toate realizările 
de ultimă oră din biologie, medicină, genetică ce ţin de problemele cu care se confruntă ambele genuri.  

De fapt, educaţia de gen are nu numai caracter educaţional, dar şi importanţă politică, reieşind din scopul 
suprem de construire a unei societăţi democrate. Dar o societate cu adevărat democratică se poate baza numai 
pe astfel de calităţi cum sunt toleranţa, gândirea critică, independenţa. Respectiv, fără educaţie de gen nu 
putem cultiva calităţile indicate elevilor şi studenţilor, deoarece nu le putem forma relaţii de gen armonioase. 
Alt moment important îl constituie faptul că educaţia sistematică de gen duce şi la crearea unei opinii publice 
pozitive şi un mediu social favorabil pentru promovarea în societate/la nivel de structuri politice a egalităţii 
genurilor. 
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