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Gender perspectives on education include the analysis of teaching in terms of gender, but also issues relating to gender 

awareness issues, initially induced by pre-university education system, and vocational education: gender exploration in 
educational practice, teaching strategies that provide equal learning opportunities for genders, cooperative learning and 
stimulating gender partnership etc. 
 
 

Educaţia trebuie să fie una dintre căile fundamentale de corectare a inegalităţilor sociale şi, desigur, a 
celor care au loc din motive de sex, contribuind astfel la construirea unei societăţi libere şi democratice.  

Educaţia de gen este şi o educaţie pentru viaţa privată, abordări ce trebuie încurajate în spaţiul şcolii chiar 
din primii ani de studii, deoarece imaginea de sine a copilului, în raport cu genul, se formează încă de la vârste 
timpurii, prin inculcarea modelelor sociale de relaţionare dintre grupuri, ca rezultat al modelelor parentale, 
dar şi prin confirmarea şi întărirea lor de către grupul de co-vârstnici. 

Ceea ce ne defineşte ca femei sau bărbaţi reprezintă un lung şir de experienţe de învăţare socială, în familie, 
în cercul de prieteni, în şcoală sau în alte contexte. Ca structură socială, instituţiile de învăţământ de toate 
nivelurile 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 
modelele de activitate cognitivă şi de interacţiune socială pe care le presupun, pot exercita influenţe semnificative 
asupra conştientizării şi interiorizării de gen, asupra asumării sau exercitării rolurilor de gen.  

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. Aceasta pre-
scriere poate uzita de modul tradiţional, "naturalizat" social (prin experienţa familială, din grupul de prieteni, 
prin constrângeri socioculturale) de abordare a relaţiilor dintre genuri sau poate chestiona reflexiv acest mod, 
neluând lucrurile ca fiind „de la sine înţelese”. În ceea ce priveşte dimensiunea de gen în educaţie, procesul 
investigativ este abia la începuturi. 

Dacă din perspectiva nivelului educaţiei se poate vorbi de o ascensiune socială superioară a femeilor, 
comparativ cu bărbaţii, în privinţa altor dimensiuni care reflectă rolul femeii în societate se poate constata, 
însă, situaţia de defavorizare a acestora. Un indicator sintetic relevant, în acest sens, este indicele participării 
femeilor la viaţa socială. Indicatorii care se iau în considerare la calcularea indicelui sunt: reprezentarea 
parlamentară, ponderea femeilor conducători şi funcţionari superiori din administraţia publică şi din unităţile 
economico-sociale, specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, proporţia femeilor în populaţia totală, 
proporţia femeilor în populaţia activă civilă, ponderea veniturilor medii ale femeilor faţă de veniturile medii 
salariale din sectorul neagricol, PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare. În cazul majorităţii acestor 
indicatori, valorile corespunzătoare femeilor sunt inferioare. Având în vedere situaţia de defavorizare a 
femeilor sub multiple aspecte, care capătă noi accente în perioada de tranziţie, gradul mai înalt de participare 
la educaţie a acestora se constituie într-un factor pozitiv, chiar dacă pe piaţa muncii competenţele dobândite 
nu sunt suficient recunoscute şi valorizate.  

• Perspectiva asupra dimensiunii de gen în educaţie presupune: 
− analiza procesului didactic din perspectiva de gen, dar şi a unor aspecte care se referă la conştientizarea 

problematicii de gen, induse iniţial prin sistemul de educaţie preuniversitar, apoi vocaţional: valorificarea 
genului în practica educativă, strategii didactice care oferă oportunităţi egale de învăţare pentru ambele 
genuri, învăţarea prin cooperare şi stimularea parteneriatului de gen ş.a.; 

− analiza produselor curriculare (manuale şcolare, cursuri, materiale auxiliare) care vor depăşi cadrul unor 
cercetări anterioare privind problematica de gen a curriculum-lui scris, corelând datele obţinute prin 
analiza de conţinut (imagini, text şi sarcini de învăţare) cu informaţiile referitoare la utilizarea efectivă a 
acestora în procesul didactic; 
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− completarea perspectivei de analiză a curriculum-ului scris cu analiza curriculum-ului implementat: de la 
elementele de intrare în sistem la cele de proces, de la ceea ce trebuie să se predea, să se înveţe şi să se 
evalueze în clasă la cum se predă, cum se învaţă şi cum se evaluează. Trebuie investigate aspecte precum: 
mediul fizic şcolar/universitar, modele didactice utilizate, activităţi de evaluare, activităţile de orientare 
şcolară şi profesională, climatul şcolar.  

 
Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen în Republica Moldova 

pe anii 2010-2015 
2.2 Situaţia pe ţară: tendinţe şi probleme F. Sfera Educaţională 
Cadrul legal-normativ stipulează accesul egal al fetelor şi băieţilor la educaţie. Deşi majoritatea copiilor 

sunt înmatriculaţi în şcoli, mediul educaţional nu contribuie la valorizarea potenţialului individual al fiecărei 
fete sau băiat.  

În acelaşi timp, insuficienţa locurilor în grădiniţe şi a instituţiilor preşcolare afectează copiii, sistemul 
de învăţământ, părinţii şi, mai ales, mamele. Or, acest fapt împiedică angajarea femeilor în câmpul muncii, 
creează obstacole în dezvoltarea şi avansarea lor profesională, armonizarea obligaţiunilor familiale şi pro-
fesionale. 

Sistemul de învăţămînt se află în relaţie proporţional-condiţionată cu segregarea de gen pe piaţa muncii. 
La fel, se atestă o atitudine condiţionată de gen a cadrelor didactice faţă de elevi atât în procesul de pre-
dare şi evaluare, cât şi în implicarea elevilor în anumite activităţi extracurriculare, inclusiv orientarea pro-
fesională. Persistenţa în învăţământ a unor stereotipuri de gen reproduce modele tradiţional masculine şi 
feminine, deseori fiind ignorate diferenţele individuale şi aptitudinile personale ale fetelor şi băieţilor.  

...Însă, chiar dacă femeile constituie majoritatea în domeniul educaţiei, bărbaţii continuă să deţină poziţii de 
nivel superior, ei fiind cei  care adoptă deciziile importante. Feminizarea sistemului educaţional reprezintă o 
consecinţă a salarizării scăzute, a retragerii semnificative a bărbaţilor din acest domeniu, a persistenţei stereo-
tipului conform căruia anume femeile sunt responsabile de îngrijirea şi educarea copiilor.   

 
Realizări în domeniu 

•  Ratificarea cadrului legal internaţional, regional şi asigurarea conceptual-strategică a educaţiei de gen în 
Republica Moldova prin următoarele instrumente naţionale: Concepţia educaţiei în Republica Moldova 
(2000); Strategia Naţională „Educaţia pentru toţi” 2004–2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.410 
din 4.04.2003; Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (2006); Planul 
Naţional „Promovarea egalităţii genurilor umane în societate pentru perioada 2006-2009”, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.984 din 25.09.2006. 

• Monitorizarea pentru prima dată  în 2005 a curriculumului scris (programe şi manuale şcolare pentru 
clasele I-XII, în total 62, aprobate pentru anul şcolar 2003/2004, din ariile curriculare Limbă şi comu-
nicare, Om şi societate, Matematică şi ştiinţe). Studiul Modele şi valori de gen în învăţământul public din 
Republica Moldova a schiţat o imagine a situaţiei existente în învăţământul public cu intenţia explicit 
formulată de a semnala prezenţa unei probleme care până în acest moment era considerată, pentru mulţi 
dintre actorii educaţionali, ca invizibilă.  

• Promovarea educaţiei de gen graţie unor ONG naţionale prin:  
- predarea cursurilor în materie de egalitate a genurilor în învăţământul superior (USM, ULIM, UPS), 

începând cu anul 2002 şi provizoriu (2006) un modul în cadrul cursurilor de formare continuă la IŞE; 
- elaborarea tezelor de an, licenţă şi de doctor în ştiinţă; 
- implementarea unor programe educaţionale de gen de către organizaţiile nonguvernametale „Gender-

Centru”, Centrul de Studii Gender; Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD /CNSIPF); Centrul 
ProDidactica; 

- sensibilizarea, informarea şi instruirea diferitelor categorii de actori educaţionali: cadre didactice, diri-
ginţi, autori de manuale, studenţi, elevi în materie de egalitate a genurilor; 

- realizarea unor cercetări şi elaborarea unor instrumente de lucru pentru  şcoala preuniversitară 
(Handrabura L., Goraş-Postică V. Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale: Auxiliar didactic 
pentru profesori şi elevi/ Pro Didactica, 2007, lucrare de pionierat în RM, prin care autoarele oferă un 
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sprijin, informaţional şi metodologic, managerilor şcolari, diriginţilor, dar şi elevilor, profesorilor de la 
toate disciplinele în promovarea echităţii de gen şi a şanselor egale).  

• Curricula la dirigenţie oferă modalităţi de lucru privind realizarea educaţiei de gen la nivel de învăţământ 
preuniversitar. Curricula disciplinei Educaţia moral-spirituală, obligatorie la treapta primară, include unele 
aspecte educaţionale de gen, dar acestea necesită a fi clarificate, specificate şi desfăşurate.   

• Elaborarea indicatorilor de gen şi în domeniul educaţiei în Set armonizat de indicatori de dezvoltare sen-
sibili la dimensiunea de gen în contextul ODM, p.23-27. Aceştia corespund ODM (2. Realizarea acce-
sului universal la învăţământul general obligatoriu (cl I-IX)), CEDA (art.5, 10) şi SND (Prioritatea 4. 
Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi promovarea incluziunii sociale). 

• Realizarea tezelor de doctorat ce abordează într-o oarecare măsură şi problema educaţiei de gen (L.Cuzneţov, 
V.Jardan), a primei teze de habilitat în teoria şi metodologia educaţiei de gen (V.Bodrug-Lungu) şi a unor 
studii relevante domeniului (Problemele de gen în contextul ODM în Republica Moldova. UNDP / UNIFEM. 
Chişinău, 2007 etc.). 
 

Probleme 
 Neajustarea politicii educaţionale şi a documentelor de bază, care dirijează procesul educaţional din re-
publică la Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.  

 Lipsa unei politici durabile la nivel de stat în domeniul educaţiei de gen care ar viza elaborarea curriculei, 
materialelor didactice, pregătirea cadrelor etc. 

 Insuficienţa de indicatori statistici de gen relevanţi pentru domeniul educaţiei. 
 Reducerea egalităţii de gen la formula asigurării accesului la educaţie pentru fete şi băieţi.  
 Nivelul insuficient de informare a specialiştilor din domeniul educaţiei privind prevederile Legii cu privire 
la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, CEDAW.  

 Insuficienţa integrării dimensiunii de gen în pregătirea iniţială şi continuă a cadrelor didactice. Profesorii 
au relativ puţine cunoştinţe legate de dimensiunea de gen şi un nivel redus de conştientizare a rolului 
potenţial al tuturor disciplinelor în realizarea educaţiei de gen şi a importanţei acestui tip de educaţie la 
toate nivelurile de şcolarizare. 

 Nepromovarea parteneriatului şi a participării active a fetelor şi a băieţilor în activităţile de educaţie, pe 
lângă absenţa unei socializări timpurii dintre sexe în cadrul proceselor de educaţie timpurie. 

 Segregarea pe sexe a unor activităţi şcolare. Astfel, pentru fete sunt recomandate sporturi „uşoare”, cu 
nivel competitiv scăzut, iar pentru băieţi cele puternic competitive. În ceea ce priveşte educaţia tehnologică, 
aceasta este orientată, în aspectele ei practice, prin muncă industrială pentru băieţi şi prin activităţi manuale 
pentru fete (în special, pentru rolul de gospodine).  

 Practicarea de către profesori, discriminat pe sexe, a activităţii de orientare socioprofesională a elevilor, o 
bună parte din cadrele didactice fiind convinsă că există profesii destinate băieţilor şi profesii destinate 
fetelor. Aceasta este stipulată în funcţie de criterii pe care profesorii le consideră indicate pentru exercitarea 
lor: curaj şi asumarea riscului în cazul băieţilor, respectiv grijă, atenţie, sensibilitate şi simţ al frumosului, 
pentru fete. 

 „Feminizarea” corpului didactic în învăţământul primar şi secundar, ponderea femeilor variind pe parcursul 
anilor 2000-2007 în intervalul 78-81% [5, p.101].   

 Educaţia pentru viaţa publică şi privată este doar nuanţată la gen şi nu bi-genizată sau echilibrată pe genuri. 
 Insuficienţa materialelor didactice în problematica de gen, a investigaţiilor de gen în domeniul educaţiei. 
Bază teoretico-metodologică insuficient elaborată.  

 Persistenţa stereotipurilor şi asimetriilor de gen în curricula şcolară, manuale, activităţi formale şi nonfor-
male. Programele şcolare promovează perspectiva masculină şi nu oferă, sau oferă foarte puţine modele 
de succes pentru fete, iar curriculum-ul aplicat induce în mod sistematic inegalităţi de gen majore. Ignorarea 
dimensiunii de gen se atestă şi în construirea sarcinilor de învăţare din manualele şcolare. 

 Lipsa alocărilor financiare bugetare în domeniu pentru expertiza de gen a manualelor, editarea acestora, 
instruirea cadrelor didactice ş.a. 

 Implicarea insuficientă a sistemului de învăţământ în educarea de gen a diverselor categorii ale populaţiei 
(elevi, studenţi, părinţi). 

 Investiţiile insuficiente în capitalul uman, în special în educaţia şi sănătatea fetelor şi băieţilor, care pot 
duce la o productivitate joasă a capacităţii acestora pe viitor. 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2010, nr.5(35) 

 12

 Dezechilibre de gen pe niveluri de studii. 
 La nivelul învăţământului secundar profesional băieţii constituie majoritatea, iar fetele depăşesc numeric 
băieţii în învăţământul mediu de specialitate (colegii) şi cel superior (6 din 10 studenţi fiind de gen feminin). 
Ponderea fetelor în anul de studii 2007/08 s-a majorat la 58,9% comparativ cu 58% în anul precedent. 
Fiind formate în instituţii de învăţământ hiperfeminizate, absolventele colegiilor pornesc în carieră cu un 
handicap major în ceea ce priveşte tratarea chestiunilor de gen la clasă (tab.1). 

Tabelul 1 

Elevi/studenţi pe tipuri de instituţii [6, p.60-66; 7, p.94] 
mii pers. 

2007/2008 2008/2009  
F B F B 

Instituţii de învăţământ primar şi 
secundar general (de zi) 230,5 230,5 216,7 217,6 
Instituţii de învăţământ secundar 
profesional 8,4 16,1 8,2 16,1 
Instituţii de învăţământ mediu de 
specialitate (colegii) 17,6 13,7 18,3 14,4 
Instituţii de învăţământ superior 72,4 50,5 66,4 48,5 

 
• Procesul de „feminizare”, respectiv „masculinizare” a unor trasee profesionale, este un proces vizibil atât 

la nivelul învăţământului secundar, cât şi superior. Informaţiile despre carieră şi activităţile de consiliere 
încurajează stereotipurile de gen. Ocrotirea sănătăţii (83,3% fete) sau învăţământul (81,4%) sunt domenii 
în care femeile constituie majoritatea populaţiei ocupate, iar ramuri precum construcţiile, industria, trans-
portul sunt puternic „masculinizate” şi pe piaţa muncii, şi la nivel de studii (fig.1). 
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Fig.1. Proporţia elevilor în colegii, pe grupe de ramură şi sexe, în anul de studii 2008/09 [7, p.101]. 

• Şi în cadrul învăţământului superior are loc o segregare a domeniilor (ramurilor) pe genuri. Domeniile 
„feminizate” sunt învăţământul (72,4% fete din numărul total de studenţi), ocrotirea sănătăţii (70,3%), 
economie (62,5%), arte şi cinematografie (60,4%). Domeniile în care predomină numeric studenţii de gen 
masculin sunt teologia (87,5% băieţi), cultură fizică şi sport (80,9%), industria (64,8%), drept (58,4%) şi 
agricultură (55,2%). Această segregare este valabilă şi pentru piaţa de muncă, astfel producându-se o 
evoluţie de ciclicitate (fig.2).   
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Fig.2. Proporţia studenţilor în instituţiile de învăţămînt superior, pe grupe de ramură şi sexe,  

în anul de studii 2008 / 2009 [7, p.103]. 
 

• Se atestă un nivel scăzut de valorificare a potenţialului profesional al femeilor cu studii superioare. 
• Menţinerea unei feminizări semnificative a cadrelor didactice în sistemul de învăţământ primar şi secun-

dar general (80,8%) şi în colegii (70%) (tabelul 2).  
Tabelul 2 

Personal didactic pe tipuri de instituţii [7, p.94] 
                                                                                                                                                            mii pers. 

2007/2008 2008/2009  
F B F B 

Instituţii de învăţământ primar şi secundar general (de zi) 31,2 7,4 30,2 6,7 
Instituţii de învăţământ secundar profesional 1,2 1,2 1,2 1,1 
Instituţii de învăţământ mediu de specialitate (colegii) 1,4 0,6 1,4 0,6 
Instituţii de învăţământ superior 3,5 2,9 3,5 2,9 
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Fig.3. Ponderea femeilor-pedagog în numărul total al personalului didactic în anul de studii 2008/2009 [7, p.94]. 
 

• Discrepanţele majore de gen se atestă în cazul distribuţiei cadrelor didactice după grad ştiinţific. În anul 
de studii 2007/08 gradul de doctor în ştiinţe sau habilitat deţineau 42% de cadre didactice din învăţământul 
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superior (2,7 mii din 6,4 mii în total). În acelaşi timp, în rândul femeilor această proporţie este de numai 
31%, pe când în rândul bărbaţilor de 55% (tab.3). 

Tabelul 3 
Personalul didactico-ştiinţific în instituţiile de învăţământ superior [7, p.104] 

mii persoane 
2007/2008 2008/2009  

F B F B 
Total – personal de bază 3,5 2,9 3,5 2,9 
Din nr. total cu grad ştiinţific:     
doctor în ştiinţe 1,0 1,3 1,0 1,3 
doctor habilitat 0,1 0,3 0,1 0,3 

 
• Deşi cota cadrelor didactice bărbaţi cu grade ştiinţifice de doctor este mult mai mare decât cea a femeilor, 

constatăm că la studiile de doctorat se înscriu într-o măsură mai mare femeile. În anul 2007 femeile pre-
domină în rândul absolvenţilor la ciclul de studii de doctorat (61%), în rândul celor înmatriculaţi (64%), 
precum şi în rândul doctoranzilor (63%) (tab.4).   

Tabelul 4 
Pregătirea doctoranzilor [7, p.105] 

                                                                                                                                   mii persoane 
2007 2008  

F B F B 
Absolvenţi 225 141 279 167 
Înmatriculaţi 274 154 258 191 
Doctoranzi 1010 600 960 614 

 
Acţiuni ce urmează a fi întreprinse pe domenii de intervenţie 

Cadrul legislativ şi normativ: 
• Ajustarea documentelor referitoare la domeniul educaţiei la prevederile Legii cu privire la asigurarea 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 
• Diseminarea informaţiei privind conţinutul Legii cu privire la egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, 

CEDAW şi Comentariile finale ale Comitetului privind eliminarea discriminării faţă de femei pentru RM, 
august 2006 (Sesiunea 36). 

• Implementarea măsurilor strategice prevăzute în Programului Naţional de asigurare a egalităţii de gen în 
Republica Moldova pe anii 2010-2015. 
 
• Integrarea dimensiunii de gen în politicile educaţionale la etapele de formulare, implementare şi moni-

torizare, inclusiv din punctul de vedere al dreptului omului şi tratament egal al băieţilor şi fetelor. 
• Consolidarea capacităţilor pentru abordarea dimensiunii de gen în sistemul de învăţământ, inclusiv 

elaborarea cursurilor de instruire, curriculum-ului, standardelor educaţionale, conţinutului subiectelor, 
resurselor de instruire şi învăţare. 

• Organizarea campaniilor de informare şi conştientizare cu privire la dimensiunea de gen în sistemul 
de educaţie. 

• Colectarea, analiza şi diseminarea datelor statistice dezagregate în funcţie de sex în sfera educaţională. 

• Instituţionalizarea educaţiei de gen la nivel de sistem. 
• Elaborarea şi aplicarea politicilor referitoare la personalul didactic, în care se va insista asupra echilibrării 

de gen a managementului educaţional, asupra pregătirii învăţătorilor şi profesorilor pentru strategii eman-
cipatoare în privinţa genurilor, urmărindu-se, totodată, şi echilibrarea de gen a corpului profesoral.  

• Implementarea politicilor curriculare care se vor axa pe schimbarea programelor disciplinelor de învăţă-
mânt, prin introducerea de elemente care să vizeze educaţia partenerială de gen, şi pe modificarea mode-
lelor culturale care reflectă stereotipuri sexiste în manualele şcolare, la toate nivelurile de învăţământ.  

• Promovarea unor acţiuni şi măsuri concrete la nivelul strategiilor educaţionale şi activităţii de informare, 
consiliere şi orientare privind cariera, menite să conducă la diminuarea diferenţelor, polarizării în cazul 



Seria “{tiin\e ale educa\iei” 
 ISSN 1857-2103 

 

 15

unor anumite domenii profesionale manifestată, în funcţie de criteriul gen, atât la nivelul învăţământului 
liceal, cât şi superior, şi atenuarea /eliminarea stereotipurilor de gen – ale cadrelor didactice, ale elevilor şi 
ale părinţilor – în domeniul orientării profesionale. 
Cadrul instituţional: 

• Stimularea participării populaţiei masculine la educaţia de nivel postsecundar şi terţiar, prin măsuri de 
conştientizare a importanţei educaţiei şi obţinerii unor niveluri înalte de calificare în planul dezvoltării 
personale şi profesionale. 

• Crearea condiţiilor pentru atragerea în învăţământul de bază a cadrelor tinere, în special a bărbaţilor.   
• Promovarea accesului fetelor la educaţie în cadrul instituţiilor organelor de forţă.  
• Prevenirea şi eliminarea fenomenului de discriminare pe criteriu de gen, în special a hărţuirii sexuale în 

instituţiile de învăţământ. 
Resursele financiare şi materiale: 

• Includerea bugetării sensibile la gen în Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (CCTM). 
Resursele umane: 

• Organizarea unor campanii mai ample de informare în rândul cadrelor didactice, pe teme relevante pentru 
educaţia de gen (seminare, articole în presa de specialitate, ateliere de lucru). 

• Includerea, în cadrul programelor de pregătire iniţială şi continuă a cadrelor didactice, a unor module de 
formare, centrate pe aspectele teoretice şi practice ale educaţiei de gen (cursuri, comisii metodice, schim-
buri de experienţă, lecţii demonstrative etc.), care să permită inclusiv ameliorarea activităţii de informare, 
consiliere şi orientare privind cariera. Această ameliorare – care presupune eliminarea prejudecăţilor de 
gen, a „stereotipurilor profesionale”, prezente la unele dintre cadrele didactice, şi realizarea unei orientări 
care să ia în considerare deprinderile, aptitudinile şi capacităţile elevilor, independent de genul acestora – 
poate avea o serie de consecinţe pozitive concretizate în echilibrarea distribuţiei, pe genuri, a participanţilor 
la educaţia oferită de diferitele filiere şi domenii de formare, încetinirea/stagnarea procesului de „femini-
zare/masculinizare” a unor profesii ş.a. Implicarea cadrelor didactice în deconstrucţia stereotipurilor de 
gen ale părinţilor manifestate în orientarea profesională a copiilor. 

• Organizarea unor sesiuni de formare pentru conceptorii de curricula, autorii de manuale şcolare şi pentru 
evaluatorii acestora, centrate pe modalităţile concrete de valorificare a dimensiunii de gen în educaţie. 

• Implementarea programelor de sensibilizare şi încurajare a bărbaţilor să se implice mai mult în creşterea 
şi educarea copiilor (îmbogăţirea relaţiilor din viaţa privată ajută la menţinerea sănătăţii psihice). 
Resursele informaţional-didactice: 

• Realizarea expertizei de gen a curricula, manualelor şcolare, cursurilor, materialelor didactice în sistemul 
de învăţământ preuniversitar, secundar profesional şi superior. 

• Introducerea, în grilele de evaluare a manualelor şcolare, a unor aspecte referitoare la perspectiva de gen 
(prezenţa/absenţa stereotipiilor şi a discriminărilor de gen, modalităţi de valorificare educaţională a per-
spectivei de gen, reprezentarea echilibrată pe genuri la nivelul imaginilor şi textelor selectate, varietatea 
sarcinilor de învăţare din perspectiva de gen etc.). 

• Elaborarea unor programe şcolare pentru disciplinele opţionale, referitoare la diferite aspecte ce ţin de 
dimensiunea de gen, care să răspundă interesului elevilor în diferite etape de dezvoltare a acestora (de 
exemplu: educaţie pentru sănătate, educaţie sexuală, educaţie pentru familie, educaţie civică, parteneriat 
de gen, modele de succes feminine şi masculine etc.). 

• Elaborarea unor materiale auxiliare (ghiduri, metodici, traduceri, sinteze, manuale de bune practici  etc.) 
referitoare la valorificarea perspectivei de gen la toate materiile de studiu, nu numai prin conţinuturi 
specifice, cât mai ales prin abordări metodologice de utilizare a experienţei de viaţă a fetelor şi băieţilor, 
de identificare şi de construcţie a stereotipiilor şi a discriminărilor de gen, de promovare a cooperării şi a 
parteneriatului de gen. 
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