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 „Copilul post-oedipian intră în sistemul educaţiei formale clar caracterizat ca băiat sau fată, 
dar în afară de aceasta rolul său nu este încă diferenţiat. Procesul de selecţie, prin care persoanele 
vor alege şi vor fi alese pentru categorii de roluri, abia acum începe.” (Talcott Parson)  
 Diferența dintre rezultatele școlare ale fetelor și băieților a constituit una dintre principalele 
teme de cercetare în domeniu. Inițial, concluziile formulate au fost în favoarea băieților la discipline 
precum matematica sau alte științe exacte. Cercetările însă au arătat 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. Cercetările din ultimii 
ani au subliniat discrepanțele între rezultatele școlare în sensul rezultatelor mai bune pe care le obțin 
fetele în mod constant. Acestea sunt explicate din nou ca fiind rezultatul unor construcții sociale 
care nu țin de capacitățile reale ale celor două genuri, ci de factori exteriori, printre care se numără 
și așteptările diferite pe care cadrele didactice le au de la fete, respectiv de la băieți. 
 Culturile întreţin diverse astfel de stereotipuri, acestea impunând anumite atitudini, valori 
obiectivate în comportamente. De pildă, stereotipurile culturale cele mai frecvente despre bărbaţi 
sunt: agresivitatea, stăpânirea de sine, răceala, ambiţia, competitivitatea, obiectivitatea, 
raţionalitatea, independenţa şi dominarea. În schimb, femeile sunt orientate spre sentiment, grijă, 
aspectul exterior, dependenţă şi locvacitate. 
 Copiii învaţă încă de la vârste foarte fragede ce înseamnă să fii băiat sau fată, fiind expuşi la 
mai mulţi factori care le influenţează atitudinile şi comportamentele cu privire la rolurile de gen. 
Acestea sunt învăţate pentru prima oară în mediul familial şi apoi întărite şi menţinute de grupul de 
prieteni, de mediul grădiniţei, de emisiuni TV. Cel mai des întâlnit astfel de stereotip, la vârste foarte 
mici, este cel referitor la îmbrăcăminte, fetele se îmbracă în roz, iar băieţii în albastru. 
 Succesul şcolar mai mare al fetelor s-ar putea datora şi faptului că ele sunt puse foarte 
devreme în situaţia de a-şi asuma roluri autonome care implică responsabilitate personală, suplinind 
adultul în diferite activităţi (supravegherea şi îngrijirea fraţilor mai mici, întreţinerea curăţeniei 
locuinţei, aşezarea şi strânsul mesei etc.). Pentru băieţi autonomia şi sentimentul responsabilităţii 
personale sunt întârziate de un sistem de organizare a vieţii familiale în care băiatul este fie „ţinut la 
distanţă” de activităţile familiale care implică responsabilitate şi autonomie, fie asistat de un adult 
sau de o soră mai mare, ori de câte ori participă la astfel de activităţi  
 Diferenţele cele mai frecvente dintre băieţi şi fete, în ceea ce priveşte performanţa şcolară, se 
manifestă sub forma rămânerii în urmă în raport cu nivelul grupei/clasei şi a repetării unui an şcolar. 
Băieţii abandonează prematur şcoala într-un număr mai mare decât fetele, în timp ce numărul fetelor 
care obţin o diplomă de absolvire a învăţământuluisuperior este mai mare decât cel al băieţilor. De 
obicei, fetele obţin note mai mari şi înregistrează rate mai mari de promovare în cadrul examenelor 
de absolvire, ceea ce le permite să fie admise în programele universitare pe care le doresc. Cu toate 
acestea, deşi fetele iau în general note mai mari şi pot să investească mai multe resurse în educaţia 
lor superioară, este mult mai probabil că ele vor avea o slujbă mai prost plătită şi mai puţin sigură şi 
vor fi mai predispuse să fie afectate de sărăcie. 
 Studiile în domniu au arătat că o bună parte din activităţile de tip şcolar sunt segregate pe 
sexe. În acest sens, pentru fete se recomandă sporturi „uşoare”, cu nivel competitiv scăzut, iar pentru 
băieţi cele puternic competitive. Nu de puţine ori se întâmplă să nu fie valorificate aptitudini sau 
interese ale copilului. Un stereotip de genul ”Fetele nu joacă fotbal, doar băieţii” nu permite fetelor 
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care ar putea ajunge campioane la acest sport să îşi utilizeze şi să îşi fructifice capacităţile native. La 
fel se întâmplă cu baletul în cazul băieţilor, acestora nu li se dă voie să-l practice pentru că îi 
transformă în ”fete”.  
 Apar cerinţe disproporţionate faţă de copiii de un anumit sex: “Băieţii nu au voie să plângă”, 
“Fetele trebuie să fie ordonate/să nveţe să gătească/ să se ocupe de curăţenie”, “Băieţii trebuie să fie 
puternici, iar fetele delicate”, “Băieţii sunt mai buni la matematică/ştiinţe exacte decât fetele.”, 
“Fetele trebuie să fie pricepute la activităţi de îndemânare (cusut, de exemplu)”, iar lista poate 
continua). Asemenea stereotipuri stau la baza discriminării în diverse situaţii: fete care nu sunt 
încurajate să dezvolte o carieră în domenii dominate de bărbaţi, sau băieţi care sunt respinşi social 
pentru că au un comportament mai “blând” decât “ar trebui”. Pentru o perioadă foarte lungă de timp, 
profesia de cadru didactic a fost considerată „o meserie bună pentru o femeie“. Era considerată a fi o 
extensie a rolului pe care femeia îl îndeplineşte în familie şi care este strâns legată de maternitate şi 
grija pentru ceilalţi membri ai familiei. În egală măsură, profesia de cadru didactic a avut în general 
un statut relativ inferior în ierarhia profesiilor, poate din şi din cauza faptului că se baza în principal 
pe forţa de muncă feminină. 

Cadrele didactice joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea capacității de înțelegere a 
rolurilor de gen la vârsta copilăriei. Însă uneori, cadrele didactice obișnuiesc să atribuie trăsături 
băieților și fetelor în timpul programului școlar, promovând astfel diverse modele de gen. Ne sunt 
familiare recomandările adresate băieților de a fi politicoși, cuminți sau harnici cum sunt fetele, să 
fie atenți, și să nu plângă pentru că sunt băieți. În schimb fetele primesc sfaturi legate de modul în 
care pot avea o ținută decentă, să fie ordonate, răbdătoare, să nu se lase intimidate de băieți. 
 Chiar şi în cazurile în care cadrele didactice cred că îşi tratează elevii în mod egal, nu este de 
ignorat faptul că este mult mai probabil ca profesorii să-i mustre pe băieţi şi să le acorde mai multă 
atenţie, concomitent cu crearea unui sentiment mai pronunţat de dependenţă la fete. Există o mare 
varietate de studii, provenind din mai multe ţări, în care s-a arătat că ambele categorii de cadre 
didactice (atât femeile cât şi bărbaţii) au tendinţa de a încuraja pasivitatea şi conformitatea în 
rândurile elevelor, în timp ce apreciază, la elevi, caracterul independent şi individualist.  

Uneori, cadrele didactice permit băieţilor să afişeze o conduită mai rebelă gândindu-se că 
aceasta se înscrie oricum în caracterul natural al băieţilor după cum, din aceleaşi motive, se aşteaptă 
din partea fetelor să fie mai ascultătoare şi să se ocupe de activităţile mai „domestice“, cum ar fi 
grija faţă de alţii sau păstrarea curăţeniei în clasă. Fetele sunt în general percepute ca fiind mai 
cooperante şi mai maleabile, în comparaţie cu băieţii care sunt percepuţi ca fiind mai siguri pe ei.  
  Pentru a putea evita barierele de gen din partea adultilor în educaţia copiilor, trebuie să fim 
conştienţi de aceste diferenţe, să le cunoaştem, să le acceptăm şi să acţionăm pentru evitarea 
stereotipurilor şi catalogării copiilor în funcţie de gen.  
 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 cadre 
didactice trebuie să cunoască problematica diferențelor de gen și necesitatea valorificării sau 
compensării acestor diferențe.  
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