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În prezentul articol este abordată educația de gen. Constatările și concluziile sunt făcute în baza analizei unor experiențe 
practice, subiectul fiind explorat în context formal-nonformal-informal. Experienţele acumulate demonstrează că educaţia 
de gen trebuie începută la etapa timpurie a socializării de gen, din copilărie, şi trebuie să poarte caracter continuu. În 
acest sens, educaţia de gen trebuie să devină parte componentă atât a educației formale, cât și a celei nonformale și informale. 

Cuvinte-cheie: educație de gen, educație formală, educație nonformală, educație informală.  
 
GENDER EDUCATION IN A FORMAL-NON-FORMAL-INFORMAL CONTEXT 
This article addresses the issue of gender education. The findings and conclusions are made based on the analysis of 

real practices the subject being explored in a formal-non-formal-informal context. The experience gained shows that 
gender education must begin at the early stage of gender socialisation, in the childhood and must be continuous. In this 
sense, gender education must become part of both formal and non-formal, and informal education. 

Keywords: gender education, formal education, non-formal education, informal education. 
 

Introducere 
Educaţia de gen reprezintă demersul educativ social orientat spre formarea-dezvoltarea  personalităţii fetelor 

şi băieţilor, ce  include ansamblul de relaţii şi acţiuni în vederea realizării eficiente a rolurilor sociale multi-
funcţionale. Educaţia de gen are nu doar caracter formativ, dar şi o evidentă importanţă socială, reieşind din 
scopul suprem de construire a unei societăţi democratice. Conceptul educaţiei de gen dezvoltă şi strategii 
corespunzătoare pentru fiecare formă a sistemului de învăţământ: învăţarea formală, învăţarea nonformală şi 
învăţarea informală. 

Abordare generală a educației formale-nonformale-informale 
În contextul transformărilor sociale semnificative, viața impune necesitatea implicării de noi cunoștințe, 

abilități și/sau competențe suplimentare pentru toți indivizii. Oamenii învață constant peste tot și în orice 
perioadă de timp. În acest sens, este foarte probabil ca această învățare, care, tradițional, se desfășura în context 
formal, tot mai mult să se extindă în plan nonformal și informal.  

Reiterând faptul că educația, ca proces pe tot parcursul vieții, care permite dezvoltarea continuă a capaci-
tăților unei persoane ca individ și ca membru al societății, poate lua trei forme diferite: formală, nonformală 
și informală, vom explora componentele de bază ale acestora (Tab.1). 

Tabelul 1 
 Componentele educației formale, nonformale, informale 

 Educația formală Educația nonformală Educația informală 

C 

O 

M 

P 

O 

N 

E 

N 

T 

E 

 
 
 

- Formă recunoscută de educație 
- Formală  
- Cadru instituționalizat – în clasă  
- Pe discipline  
- Obligatorie  
- În mod regulat  
- Rigidă 
- În baza standardelor educaționale  
- În baza curriculumului 
- Profesori – instruire inițială și 

continuă   
- Monitorizare și evaluare obligatorie   
- În mod regulat conduce la o 

acreditare  
- Mai puțin poate lua în conside-

rare necesitățile, valorile și ati-
tudinile elevilor etc.  

- Formă recunoscută de educație 
(dar în proces) 

- Informală 
- Programe în afara/ după școală/ prin 

organizații comunitare, ONG-uri  
- Pe arii de interes  
- La alegere  
- Flexibilitate în organizare și metode 
- Dincolo de curriculum  
- Formatorii antrenați în subiect  
- Monitorizare și evaluare aleatorie 
- Nu rezultă în acreditare / 

certificare științifică etc.  
- Valorifică   necesitățile, valorile, 

atitudinile elevilor 
- Poate duce la o mai mare încredere 

în educația formală 

- Mai puțin recunoscută 
importanța educațională  

- Oriunde și oricând 
- Poate avea loc în aproape 

orice altă locație 
- Flexibilitate în organizare 

și metode 
- Poate fi imprevizibilă  
- Procesul – ca flux 
- Informațiile din Internet 

pot fi necalitative (com-
petențe reduse de înțele-
gere, interpretare etc.) 

- Nu se face certificarea  
- Educație pe tot parcursul 

vieții etc. 
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Educaţia nonformală este diferită de educaţia formală – atât prin conţinut, cât şi prin formele de realizare. 
Se consideră că educația nonformală este intermediară – între cea formală și informală, oferind o oarecare 
flexibilitate între cele două forme menționate, care trebuie definite strict pentru a fi operaționale și pentru a 
evita suprapunerea [1]. 

Menționăm că subiectul educaţiei nonformale s-a conturat de-a lungul anilor, înglobând mai multe specificări: 
de la modurile alternative de învăţare până la parte integrantă a conceptului de învățare pe tot parcursul vieţii 
(engl. lifelong learning). 

La etapa actuală, în pofida discuțiilor continue la acest subiect, multe țări plasează recunoașterea învățării 
nonformale și informale pe primele poziții ale agendelor politice, cu atenție sporită pe valorificarea acestora 
și pe evaluare aprofundată. 

Astfel, Codul educației al Republicii Moldova (2014) [2] stipulează că „învăţarea pe tot parcursul vieţii se 
realizează în contexte de educaţie formală, nonformală şi informală” (art.123). Educaţia formală este abordată 
ca un proces instituţionalizat, structurat şi bazat pe o proiectare curriculară explicită. În contextul educaţiei 
nonformale învăţarea este integrată în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare care nu urmează 
în mod explicit un curriculum. Educaţia informală reprezintă rezultatul unor activităţi zilnice legate de muncă, 
mediul familial, timpul liber, nefiind organizată conform obiectivelor, programării etc... 

Educația de gen din perspectiva realizării formelor generale ale educației 
După cum a fost menţionat anterior, conceptul educaţiei de gen dezvoltă şi strategii corespunzătoare pentru 

fiecare formă a sistemului de învăţământ. Respectiv, este oportun de a analiza educaţia de gen prin prisma 
posibilităţilor celor trei forme generale ale educaţiei: formală-nonformală-informală. 

Pornind de la faptul că educaţia formală se desfăşoară în cadrul instituţionalizat, educaţia de gen, fiind reali-
zată în instituţiile de învăţământ de toate gradele, se prezintă drept cea mai eficientă în formarea personalităţii şi 
în pregătirea şi perfecţionarea pregătirii profesionale.  

Asigurarea actului pedagogic complex, programat, organizat, intenţionat, conştient, îndrumat şi interactiv 
de predare–învăţare în cadrul instituţiilor de învăţământ de toate gradele constituie o precondiţie importantă 
în eficientizarea acţiunii educaţionale. Variantele optimale de organizare a educaţiei de gen a tinerei generaţii 
vizează mai multe modalităţi:  
 la nivel de instituţii de învăţământ superior: cursuri speciale în problematica egalităţii de gen în dependenţă 

de specializare (Psihologia de gen, Educaţia de gen, Sociologia relaţiilor de gen, Studii feministe/de gen 
ş.a.); includerea modulelor/temelor din domeniu în curricula disciplinelor de bază din sociologie, poli-
tologie, economie, psihologie, istorie, literatură etc.; 

 la nivel de şcoală: includerea modulelor/ temelor din domeniu în curricula disciplinelor de bază din 
psihologie, istorie, literatură ş.a.  

În calitate de exemplu poate servi experiența abordării multidimensionale a tematicii „Egalitate de gen” 
în procesul de studii la Universitatea de Stat din Moldova. Astfel, în cadrul Facultății de Psihologie și Științe 
ale Educației, Sociologie și Asistență Socială (FPSESAS), tematica respectivă este valorificată: 

1. În calitate de disciplină dedicată – în baza curriculumului aprobat și asigurat cu suport de curs 
„Gender Educațional” – Ciclul I (anul 3 de studii) la Psihopedagogie. 

2. Includerea tematicii „Egalitate de gen” în curriculum și/sau în materialele didactice la disciplinele 
respective, după cum urmează: 
- Disciplina: Psihopedagogia familiei, Ciclul I la Psihopedagogie 
- Disciplinele: Modalități de soluționare a conflictelor, Violența în familie, Psihosexologie și educație 

sexuală în cadrul Programului de Master Consiliere pentru probleme de familie (Ciclul II) 
- Modulul „Metodologia cercetării din perspectiva de gen” – studii doctorat. 

3. Tematica „Egalitate de gen” valorificată de către studenți în tezele de licență și de masterat.  
 

Educaţia nonformală poate contribui la dezvoltarea educației formale, fiind determinată de actele educa-
ţionale realizate în afara formelor educative oficiale din unităţile de învăţământ.  

Educația nonformală oferă tinerilor posibilitatea de a dezvolta valorile lor, abilitățile și competențele, altele 
decât cele dezvoltate în cadrul educației formale. Aceste competențe (numite “soft skills") includ o gamă largă 
de competențe interpersonale, cum ar fi: spirit/ lucrul de echipă (parteneriat fete/ băieți), de leadership sensibil 
la gen, de gestionare a conflictelor și situațiilor discriminatorii multiple, planificarea, organizarea, coordonarea 
și rezolvarea problemelor practice, încrederea în sine, disciplina și responsabilitatea. Specificul acestui tip de 
educație constă în faptul că participanții sunt actori implicați activ în procesul de învățare. Metodele care sunt 
utilizate oferă tinerilor instrumentele necesare pentru a dezvolta în continuare abilități și atitudini (învățare prin 
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practică). Educația nonformală nu este nestructurată, procesul de învățare nonformală este proiectat în așa fel 
încât creează un mediu în care cursantul este propriul architect în dezvoltarea competențelor sale [3]. 

În acest context poate fi specificat un spectru larg de acţiuni educaţionale sensibile la gen cu caracter non-
formal: emisiuni/ spoturi/ TV show/ publicaţii etc. în mass-media  electronică, audiovizuală, scrisă; spectacole; 
expoziţii; activităţi cultural-artistice, şcoli de vară/ de iarnă în domeniu ş.a. În cadrul educaţiei de gen non-
formale pot fi/ trebuie incluse şi activităţi cu caracter formal: lecţii, conferinţe, traininguri ş.a. Activităţi non-
formale pot fi oferite fie la locul de studii, la locul de muncă, fie de instituţii sau organizaţii ale societăţii civile. 

În calitate de practică pozitivă poate servi experiența de activități nonformale realizate cu studenții 
Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială a Universității de Stat din 
Moldova: 

 Organizarea dezbaterilor cu tinerii la subiectul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen în 
formatul „TUKANO Caffee”. Anual astfel de evenimente sunt organizate în cadrul Campaniei mondiale 
„16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, în parteneriat cu Organizația Internațională 
pentru Migrație cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii în Moldova în cooperare cu Radio Moldova 
Tineret, Coaliția Națională „Viață fără violență în familie”, Platforma pentru Egalitate de Gen, MSMPS, 
IGP MAI. Dezbaterile au fost interactive, cu implicarea activă a tinerilor și a experților, cu utilizarea 
jocurilor de rol, cu întrebări și răspunsuri, reflecții pe tema violenței în bază de gen și consecințelor, 
modalităților de prevenire etc. 

 Organizarea Conferințelor științifico-practice „Strategii de prevenire a violenței în familie”cu participa-
rea studenților de pe ambele maluri ale Nistrului (Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea 
de Stat „Taras Șevcenco” din Tiraspol), în parteneriat dintre USM, Organizația Internațională pentru 
Migrație cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii în Moldova, în cooperare cu Platforma pentru Egalitate 
de Gen, MSMPS. În condiții de restricții impuse de pandemia COVID-19, pentru prima data a fost 
utilizată teleconferința. Astfel, a fost creat spațiu pentru prezentări, discuții, schimb de experiență 
cu referire la valorificarea subiectelor conexte egalității de gen în procesul educațional în context nonformal.  

 Aceste activităţi au ca rezultat:  
- Creșterea nivelului conştiinţei sensibile de gen a tinerilor și tinerelor (înţelegerea noţiunilor de bază 

ce ţin de egalitatea genurilor, rolurile de gen, socializarea de gen etc. în context transformativ; 
deconstruirea stereotipurilor de gen); 

- Explorarea modalităților de educare a spiritului de parteneriat de gen şi respect reciproc, lucru 
extrem de important în contextul transformărilor relaţiilor de cuplu şi familie, inclusiv al 
restructurizării forţate a rolurilor de gen (parţial graţie şi migraţiei economice a femeilor); 

- Formarea bazelor culturii parteneriale de gen care exclude orice forme de discriminare şi violenţă 
în bază de gen în viaţa personală, de familie şi în activitatea profesională a femeilor şi 
bărbaţilor ducând, respectiv, la îmbunătăţirea sănătăţii fizice şi psihice a ambelor genuri şi 
contribuind la creşterea bunăstării sociale. 

 

Educaţia informală, fiind determinată de acţiuni socioumane, culturale etc., care includ obiective/ efecte 
educaţionale fără forme educative speciale, purtând caracter spontan, involuntar, fără a fi conştientizate în mod 
expres, influenţează semnificativ personalitatea tinerilor şi adulţilor (viaţa şi comportamentul fetelor şi băieţilor 
în locuri publice, transport etc.). Elocventă este influenţa publicităţii stradale: imaginile sexiste de pe panourile 
publicitare şi în mass-media (femei şi vodcă, femei seminude etc.) creează atitudini sociale stereotipe vizavi 
de femeie drept obiect de menaj, obiect de satisfacţie etc. Bancurile sexiste în viaţa cotidiană şi în mass-media 
la fel contribuie la formarea modelelor comportamentale/ relaţionale discriminatorii şi conflictuale de gen în 
viaţa publică şi privată. În acest sens, educaţia informală poate valorifica mesaje sensibile la gen, aceasta reali-
zându-se atât prin intermediul educaţiei formale şi nonformale, cît şi prin anumite acţiuni specifice educaţiei infor-
male, făcute cu tact şi respect, cum ar fi anunţurile în mass-media, panourile şi afişele în stradă, în transport etc.  

Organizarea procesului educaţional ne-a orientat spre studierea posibilităţilor celor trei forme generale ale 
educaţiei din perspectiva educaţiei de gen, drept rezultat fiind elaborat Modelul pedagogic al educației de gen 
(EG) în cadru formal-nonformal-informal (Fig.1). Acesta, la rândul său, ne-a servit drept instrument de analiză-
precizare-proiectare-realizare a conţinuturilor respective, cunoaştere şi consolidare a conexiunilor şi interde-
pendenţei dintre planurile formal-nonformal-informal.   

Ca punct de reper în elaborarea acestui model ne-au servit concepţiile mai multor savanţi privind cele trei 
forme ale educaţiei şi interdependenţa lor [5, 6], care ne-au dat  posibilitatea să stabilim resursele pedagogice ce 
pot fi implicate în educaţia de gen. 
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În cadrul acestui model, fenomenele semnificative sunt  plasate pe două coordonate: pe orizontală, ce ne  
permite  să  observăm conţinutul celor trei forme de educaţie şi pe verticală, care asigură observarea inter-
dependenţei formelor educaţiei la cele trei niveluri de referinţă.  

Reiterând că educaţia de gen reprezintă un instrument important de introducere a dimensiunii de gen în dez-
voltarea societăţii şi realizării egalităţii genurilor, menționăm că conştientizarea necesităţii egalităţii genurilor 
nu se produce în mod automat, prin introducerea unor discipline.  

Educaţia de gen are un conţinut preponderent social, exprimându-se la nivel de interferenţă cu „noile educaţii”. 
Educaţia individuală de gen are conţinut determinat, în mod preponderent, prin raportarea omului la sine. 
Evoluţia acestor conţinuturi asigură un ansamblu de achiziţii obiectivate sub forma unor „virtuţi personale” 
(responsabilitate, automanagement, respect şi suport faţă de persoanele de alt gen etc.) şi sociale (atitudini civice: 
politice de gen, naţionale de gen, umaniste etc.). 

Tabelul 2 
Modelul pedagogic al EG în cadru formal-nonformal-informal 
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Conţinutul specific educaţiei de gen reflectă două coordonate definitorii care vizează raportarea omului la 

societate (educarea cetăţenilor sensibili la gen) şi la sine (educarea persoanei libere de stereotipuri de gen,  fle-

xibile, dispuse spre relaţii de parteneriat în relaţii interpersonale). Analiza celor două coordonate, cu valoare 

de repere orientative, presupune identificarea elementelor specifice, predominante, care susţin însă interde-

pendenţa şi complementaritatea lor, realizabile în timp şi spaţiu. 

Pe de altă parte, educația de gen reprezintă o parte necesară a programelor de învățământ la toate nivelurile 

sistemului de învățământ, raportată la diferite contexte formale-nonformale-informale, care ar permite atât 

fetelor, cât și băieților, femeilor și bărbaților să înțeleagă modul în care construcțiile tradiționale de masculi-

nitate și feminitate și modelele de atribuire a rolurilor sociale le influențează viața, relațiile, traiectoriile de 

carieră etc.  

Concluzii 
1. Dat fiind faptul că educația este tot mai mult considerată a fi una dintre cele mai eficiente investiții în 

dezvoltărea echitabilă și durabilă, promovarea egalității între genuri trebuie să devină, alături de efortul 

de asigurăre a educației pentru toți, o prioritate, pusă în corelație cu Agenda 2030. Prin urmare, tema 

egalității genurilor urmează a fi explorată în toate contextele educaționale: formal, nonformal și informal.  

2. Egalitatea de gen este recunoscută în calitate de bun public, care, oferind beneficii sociale, politice şi 

economice tuturor membrilor societății moderne, poate contribui direct la dezvoltarea durabilă a acesteia. 

Egalitatea de gen presupune drepturi, şanse şi tratament egal pentru femei și pentru bărbați, precum și  

pentru băieți și pentru fete, în toate sferele vieții. Respectiv, dezvoltarea serviciilor educaționale sensibile 

la necesitățile fetelor și ale băieților reprezintă o precondiție importantă în promovarea și asigurarea de 

facto a egalității de gen în societate.   

3. Recunoașterea învățării nonformale și informale este un mijloc important pentru a face agenda „învățării 

pe tot parcursul vieții” o realitate pentru toți și, ulterior, pentru remodelarea învățării pentru a se potrivi 

mai bine cu nevoile sociale și cu cele individuale (inclusiv raportate la gen, vârstă, abilități) din secolul XXI. 

4. Menționând că Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării a aprobat Regulamentul privind validarea edu-

cației nonformale și informale (2019), care stabilește cadrul normativ pentru funcționarea Sistemului 

național de validare a educației nonformale și informale, recomandăm integrarea dimensiunii de gen în 

procesul de identificare, documentare, evaluare și certificare a cunoștințelor și competențelor dobândite.  
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