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The article reflects an applicational study regarding the consequence of parents competences for the gender educa-

tion in family. The efficiency of gender education will be in dependence of the parental competences, gender behaviors 
and that educational influence which the parents must apply in concordance with children peculiarities and gender. 

 
 
Eficienţa educaţiei de gen în cadrul familiei depinde de un şir de factori. Una dintre condiţiile decisive 

este competenţa parentală constituită pe parcursul întregii vieţi a părinţilor. 
Literatura de specialitate susţine că competenţa este capacitatea de a soluţiona eficient problema, de a lua 

decizii adecvate, de a exercita roluri cu rezultate recunoscute ca bune. Profilul de competenţă parentală poate 
fi definit în baza competenţei pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social. Aceasta ar presupune domeniul 
de convergenţă dintre rol şi personalitate, fiind reprezentat de calitatea principalelor coordonate ale persona-
lităţii [4, 8]. 

Pentru a determina calitatea şi eficienţa educaţiei de gen în familie şi a constata nivelul de dezvoltare a 
competenţelor parentale privind educaţia de gen, este necesar a stabili şi a cunoaşte indicii competenţei/ 
incompetenţei parentale privind educaţia de gen.  

Drept fundamente teoretice în elaborarea indicilor competenţei parentale privind educaţia de gen au servit: 
– concepţia democratizării societăţii din perspectiva gender [1]; 
– concepţia educaţiei de gen prin intermediul educaţiei pentru familie [2, 3]; 
– concepţia diferenţierii şi formării identităţii de gen [9, 10];  
– teoria educaţiei sexuale şi de gen [6, 7, 1]. 
Indici ai competenţei parentale privind educaţia de gen: 
− cunoaşterea şi respectarea particularităţilor de vârstă şi de gen ale copilului; 
− aplicarea metodelor educaţiei de gen adecvate; 
− repartizarea corectă a rolurilor parentale în cadrul educaţiei copiilor; 
− educaţia prin şi pentru valorile culturii de gen; 
− asigurarea condiţiilor psihopedagogice pentru o educaţie de gen eficientă în cadrul familiei; 
− evitarea erorilor şi greşelilor în educaţia de gen în cadrul familiei; 
− diminuarea şi lichidarea blocajelor în educaţia de gen a copiilor în cadrul familiei; 
− manifestarea unui comportament de gen model pentru copii. 
Indici ai incompetenţei parentale privind educaţia de gen: 
− nerespectarea particularităţilor de vârstă şi de gen ale copilului; 
− axarea pe modelul tradiţional al calităţilor de gen; 
− repartizarea incorectă a rolurilor parentale în educaţie; 
− dezvoltarea valorilor neadecvate a educaţiei de gen; 
− lipsa condiţiilor psihopedagogice pentru o educaţie de gen eficientă în cadrul familiei; 
− comiterea greşelilor şi erorilor în educaţia de gen a copilului; 
− discriminarea de gen a copiilor în situaţii particulare; 
− axarea pe steriotipuri de gen în educaţia de gen a copilului; 
− manifestarea unui comportament de gen neadecvat în cadrul familiei. 
Axându-ne pe aceşti indici, am elaborat două instrumente de constatare a nivelului de dezvoltare a com-

petenţelor parentale privind educaţia de gen în cadrul familiei: Chestionarul pentru studierea competenţelor 
parentale privind educaţia de gen; Chestionarul de opinie a părinţilor privind educaţia de gen în cadrul 
familiei. 

Chestionarul pentru studierea competenţelor parentale privind educaţia de gen a fost creat în baza obiecti-
velor elaborate la următoarele niveluri: 
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 Cunoaştere: 
− să cunoască particularităţile de vârstă şi gen ale copiilor preadolescenţi şi stimularea acestora; 
− să determine funcţiile educaţiei de gen în formarea culturii de gen a copilului; 
− să identifice coordonatele educaţiei de gen ale copilului; 
− să caracterizeze metodele şi procedeele aplicate în educaţia de gen a copilului în cadrul familiei; 
− să nominalizeze condiţiile psihopedagogice şi factorii educaţiei de gen. 
Aplicare: 
− să compare educaţia de gen şi educaţia sexuală; 
− să-şi autoanalizeze competenţele privind educaţia de gen; 
− să analizeze rolurile parentale privind educaţia de gen; 
− să stabilească valorile culturii şi educaţiei de gen în societatea contemporană; 
− să stabilească condiţiile unei educaţii de gen eficiente în cadrul familiei; 
− să argumenteze aplicarea strategiilor educaţiei de gen a copilului în cadrul familiei. 
Integrare: 
− să elaboreze un cod al culturii de gen a adultului; 
− să scoată în evidenţă greşelile şi erorile în educaţia de gen a copilului în cadrul familiei; 
− să determine blocajele în educaţia de gen a copilului în cadrul familiei; 
− să elaboreze strategii ale educaţiei de gen a copilului în cadrul familiei; 
− să creeze un program formativ axat pe formarea sexuală şi de gen a copilului în cadrul familiei. 
În urma prelucrării răspunsurilor am obţinut: dezvoltarea competenţelor parentale privind educaţia de gen 

la nivel înalt – 57,4%, la nivel mediu – 42,7%. La nivel scăzut nu este nici un subiect. O analiză mai concretă 
o putem face urmărind datele prezentate în tabelul 1. 

  
Tabelul 1 

Tabloul competenţelor parentale privind educaţia de gen  

Nivele 

Co
m

pe
te

nţ
e Nr.

d/o 
Itemi 

scăzut mediu  mai 
sus de 
mediu 

înalt 

1 Să identifice coordonatele educaţiei de gen - - 62,9% 37,1% 
2 Să caracterizeze succint particularităţile educaţiei de gen - 5,7% 54,3% 40,0% 
3 Să nominalizeze condiţiile pedagogice şi factorii educaţiei 

de gen  
8,6% 31,4% 28,6% 31,4% 

4 Să identifice calităţile de personalitate ale genurilor - 11,4% 48,6% 40,0% C
un

oa
şt

er
e 

5 Să caracterizeze metodele şi procedeele de educaţie de gen 14,3% 11,4% 45,7% 28,6% 
6 Să autoanalizeze competenţele privind educaţia de gen 5,7% 14,3% 40,0% 40,0% 
7 Să analizeze rolurile parentale privind educaţia de gen 5,7% - 25,7% 68,6% 
8 Să stabilească valorile educaţiei de gen în pedagogia 

postmodernă 
8,6% 22,9% 60,0% 8,6% 

9 Să stabilească condiţiile unei educaţii de gen eficiente în 
cadrul familiei 

- - 45,7% 54,3% A
pl

ic
ar

e 

10 Să argumenteze aplicarea strategiilor educaţiei de gen 2,9% 22,9% 34,3% 40,0% 
11 Să elaboreze un cod al culturii de gen a adultului 14,3% 11,4% 51,4% 22,9% 
12 Să scoată în evidenţă greşelile şi erorile în educaţia de gen 

în familie 
- 2,9% 37,1% 60,0% 

13 Să determine blocajele în educaţia de gen 2,9% 34,3% 22,9% 40,0% 
14 Să elaboreze strategii ale educaţiei de gen în cadrul familiei 2,9% 5,7% 54,3% 37,1% In

te
gr

ar
e 

15 Să creeze un program formativ de educaţie de gen în cadrul 
familiei, axat pe formarea sexuală şi de gen a copilului 

2,9% 22,9% 48,6% 25,7% 
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Analiza comparativă a competenţelor permite să afirmăm că sunt unele la care părinţii întâmpină dificultăţi 
fie din neştiinţă, fie din lipsă de condiţii sau chiar din nedorinţă argumentată de steriotipuri de gen şi prejude-
căţi învechite. 

Astfel, observăm că părinţii au un procentaj mai scăzut privind competenţele de cunoaştere la: 
− nominalizarea condiţiilor psihopedagogice şi factorilor educaţiei de gen – 31,4%; 
− caracterizarea metodelor şi procedeelor aplicate în educaţia de gen – 28,6%. 
 La competenţele de aplicare: 
− stabilirea valorilor educaţiei de gen în pedagogia postmodernă – 8,6%, acest item prezintă cel mai scăzut 

nivel de dezvoltare la respondenţi. 
La competenţele de integrare: 
− elaborarea unui cod al culturii de gen a adultului – 22,9%; 
− crearea unui program formativ de educaţie de gen al copiilor – 25,7%. 
În acelaşi timp, bucură faptul că sunt unele competenţe la care majoritatea părinţilor au acumulat procentaj 

înalt. Aceasta confirmă că părinţii sunt mai competenţi în identificarea coordonatelor educaţiei de gen a copi-
lului; caracterizarea particularităţilor educaţiei de gen; identificarea calităţilor de personalitate a genurilor; 
analiza rolurile parentale privind educaţia de gen; stabilirea condiţiilor unei educaţii de gen eficiente în cadrul 
familiei; evidenţierea greşelilor şi erorilor în educaţia de gen în familie. 

În urma aplicării şi analizei rezultatelor acestui chestionar a fost elocventă studierea unor competenţe pa-
rentale concrete cu privire la educaţia de gen de aceea am aplicat Chestionarul de opinie a părinţilor privind 
educaţia de gen în cadrul familiei. 

În urma analizei răspunsurilor părinţilor constatăm că 89,7% consideră că educaţia de gen este necesară, 
10,25% susţin că educaţia de gen nu este necesară.  

Fiind interesaţi de competenţele părinţilor vizavi de conţinutul educaţiei de gen, am observat că 10% din 
respondenţi nu cunosc în ce constă educaţia de gen, aceştia nu au oferit nici un răspuns; 42,5% interpretează 
adecvat conţinutul educaţiei de gen, specificând că aceasta este o educaţiei care trebuie să dezvolte trăsături 
specifice în dependenţă de genul copilului, masculin sau feminin; 20% consideră că educaţia de gen constă în 
educaţia sexuală, adică educarea igienei personale, prevenirea bolilor sexual-transmisibile, familiarizarea 
copiilor cu particularităţile maturizării sexuale etc. Este evident că nu putem separa educaţia de gen de edu-
caţia sexuală, însă aceasta prezintă doar o parte specifică ce se referă la funcţiile de reproducere, educaţia de 
gen presupunând un conţinut orientat spre formarea şi dezvoltarea identităţii de gen şi a comportamentelor 
psihosexuale specifice genurilor; 27,5% reflectă educaţia de gen ca o componentă a educaţiei morale ce pre-
supune etica relaţiilor interpersonale în cadrul familiei, dezvoltarea trăsăturilor caracteriale morale etc. 

De asemenea, am intenţionat să stabilim faptul dacă părinţii în practică ţin cont de particularităţile de gen 
ale copilului. La această întrebare respondenţii au răspuns astfel: 91,4% - da, 8,6% - nu ţin cont de genul 
copilului în educaţia acestuia. 

În ceea ce priveşte trăsăturile care trebuie dezvoltate la genuri, părinţii au enumerat pentru fete şi băieţi 
câte 5 trăsături ce trebuie dezvoltate în cadrul educaţiei. În histogramele de mai jos prezentăm cum s-au repar-
tizat priorităţile părinţilor pentru trăsăturile enumerate (Histograma 1, 2). 

 

 
Histograma 1. Calităţi ce trebuie dezvoltate băieţilor 
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Histograma 2. Calităţi ce trebuie dezvoltate fetelor 

 
După cum observăm, părinţii fac totuşi o diferenţiere a trăsăturilor specifice genurilor. La băieţi – curajul, 

bărbăţia, la fete – bunătatea, modestia, gingăşia, feminitatea. Dar, în acelaşi timp, sunt trăsături pe care părin-
ţii le atribuie ambelor genuri: inteligenţa, stima, hărnicia, acurateţea, sinceritatea, responsabilitatea. Acest 
fenomen indică diminuarea culturii tradiţionale, dar încă prezenţa ei, şi tendinţa societăţii contemporane spre 
cultura androgină prin egalarea şanselor şi drepturilor genurilor. 

La întrebarea educaţiei de gen diferenţiată a copiilor, părinţii au răspuns în felul următor: 45,7% – da, este 
necesară, 36,4% – nu, 17,1% – uneori. Acest rezultat confirmă faptul că părinţii desconsideră particularităţile 
genurilor copiilor, neacordând atenţie specificului formării şi dezvoltării comportamentelor psihosexuale ale 
copiilor şi nu acordă importanţă educaţiei de gen a copilului, considerând că este inutilă. 

La întrebarea cine ar fi mai competent în realizarea educaţiei de gen, după cum observăm şi în histograma 3, 
100% afirmă că părinţii, 54,3% - profesorii, 20,0% - mass-media, 28,6% - societatea. Observăm că părinţii 
conştientizează responsabilitatea sa în dezvoltarea şi formarea personalităţii copilului prin prisma genului 
acestuia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Histograma 3. Cine ar fi cel mai competent în realizarea educaţiei de gen 
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copiilor, să dezvolte mai multe calităţi bărbăteşti şi femeieşti, să fie clase separate pentru băieţi şi fete etc. 
Aici i-am mai rugat să specifice ce metode, forme de activitate educativă ar contribui la realizarea eficientă a 
educaţiei de gen a copiilor: 

− 42,5% s-au pronunţat pentru discuţii şi o comunicare reciprocă şi eficientă în cadrul familiei şi a şcolii;  
− 20% susţin importanţa modelului comportamental propriu al părinţilor; 
− 27,5% consideră eficiente implicarea mijloacelor extraşcolare: lecţii cu conţinut specific subiectului 

dat, consultarea literaturii de specialitate, vizionarea filmelor, teatrelor etc. 
Această investigaţie a elucidat un şir de probleme cu care se confruntă părinţii în procesul educaţiei de 

gen pe care le-am definit ca blocaje ce nu permit o educaţie de gen eficientă în cadrul familiei. Comparând 
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indicii competenţei parentale privind educaţia de gen şi rezultatele obţinute în cadrul acestei cercetări, putem 
conchide că competenţele subiecţilor investigaţi privind problema cercetată sunt formale şi corespund unui 
nivel insuficient. Părinţii implicaţi în cercetare nu sunt apţi a nominaliza condiţiile psihopedagogice şi facto-
rii educaţiei de gen a preadolescenţilor, a caracteriza metodele şi procedeele de educaţie de gen a lor, a stabili 
valorile educaţiei de gen în pedagogia postmodernă, a elabora un cod al culturii de gen a adultului. 

De asemenea, există părinţi care consideră că educaţia de gen nu este necesară (10,3%); alţii nu cunosc 
scopul educaţiei de gen (10%); o parte dintre părinţi nu ţin cont de genul copilului în educaţia acestuia (8,6%), 
în plus aproape jumătate din subiecţi (45,7%) susţin că copiii nu trebuie educaţi în conformitate cu genul 
acestora etc.  

Din cele menţionate, susţinem că impactul competenţelor parentale privind dezvoltarea culturii de gen în 
cadrul familiei este decisiv, aceasta fiind argumentat nu numai de teorie, ci şi de experienţa de viaţă. Realiza-
rea investigaţiei noastre ne-a confirmat existenţa incompetenţelor parentale la nivel de cunoaştere, aplicare şi 
integrare ce împiedică educaţia şi formarea culturii de gen a copiilor. 

Situaţia dată condiţionează menţinerea steriotipurilor de gen, a prejudecăţilor în baza cărora are loc o edu-
caţie greşită a tinerei generaţii. Părinţii nu dau dovadă de comportamente-model care să asigure formarea şi 
dezvoltarea eficientă a băieţilor şi fetelor din perspectiva de gen, dezvoltarea în societate a unei culturi de gen, 
care ar duce la relaţii interpersonale armonioase între genuri, o educaţie pentru familie sănătoasă, contribuind 
la democratizarea societăţii civile.  
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