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Capitolul I. Persoana şi identitatea sa 
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2. Masculinitate, feminitate: comportamente reprezentative.  
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Subiectul: 1. Familia şi fucţiile ei în societatea 

contemporană. 
 

" Fiind prima comunitate de care se ataşează un individ cât si prima autoritate sub care acesta învaţă sa trăiască, familia 

este cea care stabileşte valorile cele mai fundamentale ale unei societăţi". Charles Colson 

 

Tipul activităţii: mixtă  

Timpul: 45 minute 

1. OBIECTIVUL DE REFERINŢĂ: 

 

  să analizeze rolul familiei, ca factor educaţional important în societate. 

 

2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

  să descrie funcţionalitatea familiei - sursa principală a adaptării şi integrării sociale a 

adolescentului.  

 să caracterizeze importanţa familiei ca celulă a societăţii, în prosperarea comunităţii. 

 să-şi formeze convingeri, că familia este locul unde se păstrează valorile morale, etice şi spirituale şi 

mijlocul de transmitere  ale acestora comunităţii şi societăţii întregi. 
 

3. Strategii didactice: 

 

  Metode şi procedee: jocul de rol, discuţia dirijată, scriere liberă. 

 

4. Surse bibliografice: 

 

- Petru Iluţ şi Cornelia Mureşan, Familia şi politica reproducerii,  Bucureşti, 2007. 

Scurtă prezentare a problemei: 

 

Familia – exemplu de manifestare a echităţii de gen 
 

  Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influenţează şi 

modelează persoana umană. Familia este adevăratul laborator de formare a persoanei. Transformarea individului în 

persoană adică în ”individ cu statut social” este întâi de toate opera familiei. Sunt doua cauze care explica aceasta 

influenta a familiei asupra persoanei: una este legata de faptul că acţiunea familiei se exercita mai de timpuriu; a doua se 

leagă de faptul că multa vreme familia e calea prin care se consolidează oricare alta acţiune de socializare, ea fiind 

identică cu întreaga lume socială a copilului. 

 Familia se formează prin compromis şi înţelegere, dragoste şi ajutor reciproc. Cu toţii cunoaştem diferenţele 

majore care există între bărbaţi şi femei din punct de vedere al modului în care gândesc şi privesc unele lucruri. Însă s-a 

demonstrat ştiinţific faptul că deosebirile respective sunt mai mult decât normale, ele fiind apanajul importantelor 

deosebiri genetice dintre femei şi bărbaţi. Toate acestea se materializează în carenţele de comunicare care există între cele 

două sexe. Iar lipsa de comunicare duce inevitabil la controverse, făcând într-un final imposibilă convieţuirea partenerilor 

unui cuplu. Miile de studii făcute au dovedit că, într-adevăr, există deosebiri sexuale semnificative, dar deosebirile 

psihologice de natură genetică sunt cele care afectează comunicarea dintre sexe.  

 Aceste diferenţe, însă nu sunt nişte bariere în formarea unei mici comunităţi – familia, ba dimpotrivă: diferenţele 

sunt un catalizator al progresului şi al consolidării unui tot întreg, precum atomul. Partea stângă a creierului este 

predominant logică, în timp ce partea dreaptă este predominant intuitivă sau emoţională. Lucrul acesta explică ceea ce se 

numeşte „intuiţia feminină". Nu vrem să spunem prin aceasta că o femeie nu poate gândi logic, sau că un bărbat nu poate 

gândi emoţional. Dar creierul bărbatului este proiectat să fie mai analitic, iar al femeii, mai intuitiv, sau emoţional. 

Familia este laboratorul prim al personalităţii, si in unele cazuri si cel mai important. Rolul dominant al familiei 

în dezvoltarea echilibrată şi în prevenirea din cauze afective şi educaţionale a deviantei şi delincvenţei trebuie cunoscut 

mai de timpuriu de către tinerii care vor întemeia familii, pentru ca ei sa nu repete erorile celor dinaintea lor. Disciplina, 

la fel ca si dragostea, trebuie acordata şi administrata cu măsură. Ceea ce nu trebuie însa să se uite este faptul ca, în viaţă, 

conflictele nu trebuie evitate, ci învinse. Iar părinţii trebuie să-şi înveţe copii acest lucru. 



 

 

Desfăşurarea activităţii: 

 
A. EVOCAREA (5-7 min.) 

 

Joc de rol. Dirigintele comunică elevilor faptul că în viaţă exista multe roluri pe care le avem. 

Pentru a simula anumite situaţii din viaţa familiei, se propune de a organiza un joc de rol, pornind de la 

statutul pe care îl au adolescenţii: fiu/fiică sau nepot/nepoată. Ce trăiri au ei în familie din această 

perspectivă? Se ascultă câteva relatări.  

Dar se vor schimba aşteptările lor dacă statutul va fi altul, de exemplu: soţ/soţie sau tată/mamă? De 

asemenea se ascultă câteva relatări.  

Fetele sunt rugate să simuleze o situaţie, de exemplu soţul vine târziu acasă. El intra pe uşă. Care 

este prima reacţie? Joci rolul:  
 şotiei supărate; 

 persoanei care îi lipseşte;  

 şotiei apatice;  

 femeii excitate;  

 de mamă si nu ai timp de el;  

 femeii plictisite.  

A fi furioasă când el întârzie, iar tu ai nevoie de el, a fi bucuroasă când se întâmplă ceva bun, a fi tristă 

când pleacă, a fi bucuroasa când pleacă. Toate acestea sunt trăiri pe care ai voie să le ai. Să simţi bucurie, 

tristeţe, emoţie, tandreţe, excitaţie, dorinţa, repulsie, atracţie, respingere, agresivitate, chef de cearta, 

împlinire, plictiseala, gelozie, durere, doliu. Dar important e să ne învăţăm să folosim trăirile pentru a 

soluţiona problemele apărute şi nu a le agrava.  

Băieţii sunt rugaţi să simuleze o altă situaţie din perspectiva soţului, de exemplu soţia propune soţului să 

ia concediu pentru 3 ani pentru a avea grijă de copilul mic, în timp ce ea doreşte să-şi continue cariera.  

 

În continuare, dirigintele conduce elevii spre anumite concluzii: 
- că rolul este dezvoltat în mod spontan şi nu este ceva care se bazează pe o anumită schemă. 

- toate rolurile sunt trăiri umane, pe care o persoană, indiferent de rasă, religie, sex, apartenenţă socială, le simte. 

Trăirile sunt universale, iar ele se manifesta în orice relaţie.  

- că în ciuda aşteptărilor clare, vizate de aceste roluri şi care funcţionează ca un stereotip de cele mai multe ori, în 

condiţii normale de viaţă, fiecare dintre aceste ipostaze este foarte diversă. De exemplu, dacă eşti mamă/tată care 

îşi iubeşte fiica/fiul sau eşti soţia/soţul care îşi iubeşte soţul/soţia. Daca te întreabă cineva ce simţi, poţi să 

răspunzi: „E copilul meu, îl iubesc”, sau "Este soţul/soţia meu/mea, simt ceea ce simte orice femeie/bărbat pentru 

cel/cea cu care a ales să fie".  

- sunt răspunsuri destul de cunoscute, asumarea unui sentiment definit, a unei trăiri prin care o persoană defineşte o 

anumită trăire, ca şi cum respectiva trăire este redată de intrarea în rol. Aceste roluri au multiple avantaje - 

protejează, permite exprimarea unui mecanism de apărare nefuncţional, eliberează de plictiseală şi de agresivitate, 

care devine în timp un simptom pe care multe familii îl denumesc un stil de viaţă, de a fi în cuplu. Din punctul de 

vedere al conţinutului emoţional al rolului, putem spune ca starea de bine în familie este data de modul în care 

reuşeşti să trăieşti şi să manifeşti trăiri emoţionale diverse faţă de aceeaşi persoană.  

- că pentru ca să joci rolul de soţie/soţ, este necesar sa-ţi iubeşti soţia/soţul. Rolul de soţ/soţie nu presupune un 

singur sentiment, o unica trăire pe care o persoană o are într-un context definit, ci presupune o mare varietate de 

emoţii prin care fiecare persoană relaţionează cu partenerul/a său/sa. 

 

B. REALIZAREA SENSULUI (20-25 min). 

 
Discuţia dirijată. La această etapă a lecţiei se propune de a organiza o discuţie dirijată despre relaţiile care se 

stabilesc în familie atunci când tinerii se pregătesc să formeze o relaţie. În calitate de exemplu poate servi analiza 

operei lui George Călinescu - „Cartea nuntii”.  
Opera este primul roman al autorului în care acesta realizează o adevărata monografie a familiei ca instituţie şi 

totodată un poem al iubirii matrimoniale în care autorul se dovedeşte a fi un creator de tipuri umane. În roman sunt conturate 

doua lumi aflate într-o opoziţie de fond şi de formă: o lume veche reprezentată de „casa cu molii” şi o lume modernă 

reprezentată de Ion Marinescu, zis şi Jim, fetele pe care le întâlneşte şi nu în ultimul rând familia Policrat.  

… Jim este în căutarea perechii ideale, dar şi de nevoia de a scăpa dintr-un univers sufocant care îl va ucide pe 

unchiul sau Silivestru. Dora, Lola şi Vera sunt tipuri diferite reprezentând femeile întâlnite de Jim. Deşi în propria familie nu 

se simte în largul lui, Jim căuta însa familia ideala în care să poată trăi lipsit de griji. Încercarea de a fi cu Dora la început 

eşuează deoarece fata era îndrăgostită de un locotenent cu care urma de altfel să se căsătorească. Următoarea alegere - Lola, 



dar însă greşi datorita caracterului libertin al fetei de a trata lucrurile mai serioase. Deşi o are întotdeauna aproape pe Vera, 

Jim nu îşi dă seama de acest lucru. În final o alege pe tânăra din tren deoarece ea răspunde concepţiei sale despre iubire şi 

despre căsătorie. Nunta este aici un motiv însemnând o întâlnire providenţială în care cei doi protagonişti cunosc dragostea 

perfectă şi bucuria dragostei precum în „Cântarea cântărilor”.  

Prin căsătoria dintre Jim si Vera şi prin casa pe care Silivestru le-a lăsat-o ca moştenire acesta şi-a construit în mod 

indirect o familie la care visa, dar care nu a fost cu putinţa să fie înfăptuită datorita surorilor care nu îi respectau deciziile. Di 

această cauză Jim este extrem de depărtat de familia lui, acesta fiind şi principalul motiv al căutării unei partenere de viaţă.  

Situaţia dată a tensionat relaţiile dintre tineri…  

Momentul în care Jim o găseşte pe Vera plângând reprezintă de altfel şi clipa de maximă intensitate în desfăşurarea 

acţiunii, băiatul dându-şi seama atunci de adevăratele sale sentimente. Deşi femeile cu care trăia în casă nu credeau că el se 

va casatorii vreodată, ele fura foarte uimite când Jim le dădu vestea pe care o luară la început ca o gluma, devenind apoi 

revoltate deoarece acesta nu le dădu-se vestea din timp. Femeile doreau într-un fel să împiedice căsătoria deoarece acelaşi 

lucru şi cu Lisandrina şi cu Silivestru, care remarcă că de-a lungul anilor, în familia Marinescu s-au căsătorit doar un singur 

bărbat şi cel mult o femeie din acea generaţie restul rămânând singuri ca şi acum în cazul celor doua surori ale Magdalinei. 

 

Întrebări: 

- Ce relaţii sunt descrise în operă? 

- Cine este vinovat de tensionarea relaţiilor? Cum ele pot fi evitate? 

- De ce unele persoane, având drept scop ajutorul rudelor, deseori mai mult provoacă conflicte, 

decât contribuie la crearea unor relaţii armonioase? 

- Ce veţi schimba în conţinutul operei pentru a ajunge la un final plăcut din perspectiva voastră? 

 

C. REFLECŢIE (5-7 min): 

 

Pentru a avea o relaţie reuşita trebuie să o/îl descoperi pe celălalt aşa cum este el/ea şi să fii atent/ă 

la capcanele relaţiei de cuplu. Elevii sunt rugaţi să găsească ieşire din „Cele 5 capcane ale unei relaţii de 

cuplu”: 

 Adevărata pasiune. Realitatea seamănă cu un vis frumos şi te simţi plutind în afara 

cotidianului. Simţi că reperele stabile după care te ghidai înainte nu mai contează. Deşi 

raţionalizezi găsind persoana frumoasă, inteligentă şi amuzantă, starea de îndrăgostire 

provine din inconştient, de unde impresia de magie şi ideea nebunească că el/ea este 

partenerul vieţii tale. 

 Iluzia. Cum nu îţi doreşti să evadezi din aceasta stare de încântare, eşti tentat/ă să vezi doar 

pârtile bune ale alesului/ei inimii tale. De asemenea, ai impresia ca celalalt îţi stimulează 

latura angelică şi îţi întreţine starea de beatitudine încât refuzi să vezi cine este de fapt.  

 Compromisul. Pentru ca o relaţie să dureze, trebuie sa îl accepţi pe celalalt aşa cum este şi 

să îi respecţi diferenţele. Când partenerul nostru începe să îşi arăte individualitatea, avem 

tendinţa să o respingem pentru că ne pune in pericol iluzia. Învaţă să negociezi şi să eviţi 

dezacordurile, iar atunci când apar situaţii conflictuale să ştii să le depăşeşti. Când te 

căsătoreşti din dragoste, relaţia conjugala se afla în mijlocul procesului descoperirii de sine 

astfel încât durata relaţiei nu generează o stare de disconfort. Odată cu trecerea timpului 

pasiunea se transformă într-o iubire diferita dar intensa şi infinit de bogată pentru dezvoltarea 

personală.  

 Monotonia.  Uneori barbarii mizează mai puţin pe relaţia conjugala, aceasta servindu-le mai 

curând de "pauza de vindecare", de trambulina pentru a explora exteriorul. Totuşi şi ei 

aşteaptă femeia ideala, cea care le este predestinata pentru a face acest pas. După anumiţi 

psihologi americani, femeile se îndrăgostesc mai greu decât barbarii şi pasiunea lor este 

stinsă mai curând datorita maternităţii. În schimb bărbaţii sunt cuprinşi de monotonie şi pot 

chiar deveni infideli, în încercarea lor de a evada din cotidian.  

 Îndrăgostirea - un tumult pe care ne-ar fi plăcut sa îl trăim. Cea mai mare parte a 

cuplurilor care rezistă se descoperă şi se apreciază în mod progresiv. Dar, după un anumit 

timp petrecut împreuna, au tendinţa să înfrumuseţeze contextul în care s-au cunoscut şi să 

creadă ca o poveste atât de frumoasa şi intensă ca a lor nu a putut să debuteze decât în 

circumstanţe optime. 

 

În baza celor discutate, elevii vor face o concluzie, răspunzând la întrebarea: Cum vreau eu sa fiu în 

viaţă şi ce voi face pentru a fi mulţumiţi ambii într-un cuplu? 

 



 

 

D. EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE (5-10 min.): 

 

                   Elevii sunt rugaţi să aprecieze influenţa familiei lor asupra rezultatelor şcolare. 

Câteva repere:  

- un elev fără "cei şapte ani de acasă" va crea mereu probleme, chiar şi ca viitor adult;  

- din cele 24 de ore ale unei zile de muncă, elevul este la şcoala doar 6-8 ore, de restul timpului 

fiind responsabilă familia elevului. 

 

E. SARCINI PENTRU EXTINDERE (2-3 min): 

 

Elevii sunt rugaţi să analizeze unul din motourile de mai jos, în baza unui exemplu concret din 

familia sa:  

- "Nici o alta structură nu poate înlocui familia. Fără ea, copiii noştri sunt lipsiţi de orice 

temelie morală. Fără ea, ei devin nişte analfabeţi morali a căror unica lege este eu-l." Charles 

Colson; 

- „ Familia   este   baza  ordinii  sociale  şi de stat”, Victor   Branişte;  

- „Familia  este  universul  simţirilor  pure, prime, nealterate  de  nevoia  prefacerii  în faţa  

entităţilor  străine  sufletului  nostru”, Simion  Burza;  

- „Familia  este  asocierea  stabilită  în mod  natural   pentru  satisfacerea nevoilor  zilnice  ale  

omului”, Aristotel;  

- „O  familie  este  un  loc  unde  principiile  sunt  ciocănite  şi ascuţite  pe  nicovala  vieţii  de zi  

cu zi”, Charles  Swindoll;  

- „Familia  este  nucleul   civilizaţiei”, Will  Durant;  

- „Familia  reprezintă  raiul  într-o  lume  nemiloasă”, Christopher  Lasch. 

 

În analiza situaţiei din familie, elevii se vor referi la următoarele trăsături:  

- dragostea; 

- înţelegerea; 

- coeziunea; 

- întrajutorarea  reciprocă; 

- mândria  că  aparţii la  familia  respectivă; 

- apărarea  împotriva  celor care  o atacă  în  vreun  fel. 

 

Lectură suplimentară: 

 Dan Banciu, Adolescenţii şi familia, Editura Ştiinţifică ţi Enciclopedică, Bucureşti, 2004 

 Cetăţean, societate, familie – Dezbateri etice, Bucureşti,1990.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subiectul: 2. Masculinitate, feminitate: comportamente 

reprezentative. 
 

„Este o mare fericire să cunoştii cum e fiecare om.” Euenis 

Tipul activităţii: mixtă  

Timpul: 45 minute 

 

1. OBIECTIVUL DE REFERINŢĂ: 

 

  sa demonstreze interes pentru elaborarea unui proiect individual de realizare a idealului /scopului 
de viaţă. 
 

2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

  sa descrie caracteristicile masculinităţii/feminităţii; 

 sa analizeze rolurile feminine şi masculine în societate şi familie; 

  să aprecieze diferite persoane după cuvintele şi acţiunile sale.  

 

3. Strategii didactice: 

 

  Metode şi procedee: discuţia dirijată, adoptă o poziţie, analiza comparativă.  

 

4. Surse bibliografice: 

 
- Balan Elena, Dragomir Otilia,  Educaţia pentru viaţa privată, disponibil la http://www.edu.ro, 2000 

Scurtă prezentare a problemei: 

 

Feminitate-masculinitate - o baza biologica ce se modelează după 

structuri culturale. 

 

Feminitate-masculinitate este felul în care subiectul uman se plasează în raport cu sexul sau biologic. 

Identitatea de gen a diferenţelor dintre femei şi bărbaţi este determinata genetic şi hormonal; ca sex biologic 

sexualitatea biologică se conturează în funcţie de cromozomii XY masculin şi XX feminin. Pot apărea erori 

cromozomiale: la băieţi prin adăugarea unui cromozom X, iar la femei ca lipsa a unui cromozom X. În astfel de 

cazuri băieţii au oi înfăţişare mai feminină, iar fetele una mai masculină.  

Există tematică duală diferenţială privind feminitatea-masculinitatea. Toate studiile psihologice legate de 

diferenţele caracteristice psihice pun în evidenta diferenţele din acest punct de vedere. A existat şi mai persista în 

unele regiuni ale lumii o considerare ce pun ca inferioare femeile. În ţările dezvoltate, acestea şi-au câştigat un nou 

statut social, egalitar, ce pune în evidenta potenţialul psihic mare feminin ce nu a fost valorizat social.  

Masculinitatea este implicată mult mai pregnant în viaţa socială, politică, economică etc., fapt ce le-a creat 

bărbaţilor o foarte largă gamă de strategii pe aceste planuri. În istorie războaiele frecvente şi în special cele doua 

războaie mondiale din secolul al XX-lea, au făcut ca bărbaţii să fie luaţi pe front şi femeile să ocupe posturi de 

munca din cele mai diferite, fapt ce a creat o schimbare importantă.  

Astfel, bărbaţii au o mai mare îndrăzneală, au aptitudini spatio-vizuale şi matematice de abstractizare mai 

dezvoltate şi mai atractive pentru ei. Acestea, ca şi o tendinţa de mai mare agresivitate şi îndrăzneală îi 

caracterizează de timpuriu. Între 5-11 ani diferenţele diminuează între cele doua sexe pentru ca după 12 ani să se 

accentueze. Bărbaţii sunt mai realişti şi obiectivi, ei au o mai bună observaţie exprimată prin testele de percepţii 

complexe (inclusiv labirintice), în terminarea de desene, în lecturarea de hărţi geografice, în capacitatea de a 

reprezenta mişcarea de rotaţie a unui obiect în spaţiu. Bărbaţii au o mai ampla viziune istorico-politică şi interes 

pentru aceasta, o mai complexă intelectualizare a activităţii, în genere, şi un mai amplu spirit de explorare. 

În genere, factorii feminitate-masculinitate sunt implicaţi în proporţii diferite la fiecare persoană cu 

dominaţiile ce determină identitatea sexuală. Trăsăturile dominante diferenţiatoare şi specifice ale celor doua sexe 

sunt conturate la naştere, dar se organizează mai complex la pubertate concomitent cu începutul de funcţionare al 

glandelor sexuale. Studiile efectuate în ultimii 50 de ani au pus în evidenţă un conţinut cultural-social complex 

încorporat în aceste trăsături. Transformările sociale acţionează profund asupra feminităţii ce a fost secole de-a 

rândul observatorul pasiv relativ al vieţii sociale. 

http://www.edu.ro/


 

Desfăşurarea activităţii: 
A. EVOCAREA (5-7 min.) 

 

Discuţie … 
Masculinitatea sau feminitatea poate fi descrisă atât la nivel fizic, cât şi la nivel a mentalităţii. În 

cadrul unui experiment sociologic, unei grupe de 50 de oameni în care erau în mod egal femei şi bărbaţi 

i s-a dat un text şi însărcinarea să aşeze în cadrul acelui text o virgulă. Textul era: “Dacă bărbatul ar şti 

realmente valoarea pe care o are femeia ar merge în patru labe.”Toţi bărbaţii au aşezat virgula după 

cuvântul “are”. Toate femeile au aşezat virgula după cuvântul “femeia”. 

Acest experiment se poate de propus elevilor. În baza rezultatelor se poate de organizat o discuţie: 

 De ce sunt diferenţe în gândirea femeilor sau a bărbaţilor? 

 Credeţi că acest fenomen este pozitiv sau negativ? 

 Aceste diferenţe ar trebui de stimulat ca valoare sau sunt alte opinii? 

 

B. REALIZAREA SENSULUI (20-25 min). 

 

Adoptă o poziţie.  

În baza textului de mai jos se propune elevilor de adopta o poziţie, formulând în opinia lor, a 

rolului masculin sau feminin în societate sau familie.  

 
Studii recente arată că bărbaţii preiau din ce în ce mai multe activităţi domestice (gătit, spălat, îngrijirea copiilor), iar 

femeile se simt atrase tot mai mult şi practică activităţi destinate până nu demult doar bărbaţilor (legislaţie, administraţie, 

medicină, pilotaj etc.).  

Rolurile masculine şi feminine s-au schimbat mult faţă de trecut, femeia fiind considerată discriminată mai mult faţă de 

bărbat. Noul ideal marital este egalitarismul sex-rolurilor în toate dimensiunile vieţii sociale, inclusiv cea intimă. Această 

implica o participare egalitară din partea soţilor, într-o cooperare privind suportul financiar, îngrijirea domestică şi 

îngrijirea copiilor.  

Totodată, în ciuda tendinţei de egalizare a sex-simbolurilor, multe persoane se  simt confortabile asumându-si sex-

rolurile tradiţionale. Ambii soţi au posibilitatea de a-şi urma propriile interese, fără a avea sentimentul că sunt presaţi de 

expectaţiile de sex-rol.  

În noile condiţii atât bărbaţii, cât şi femeile au primit mesaje contradictorii din partea societăţii. Femeia a fost 

încurajată să fie chiar mai mult decât bărbatul, orientându-se spre cariera profesionala, competenţă, competitivitate şi chiar 

agresivitate. Totuşi, dacă ea obţine un nivel crescut de succes în cariera se aşteaptă că ea să fie considerata "nefeminină". 

Bărbatul a fost stimulat chiar să fie mai mult decât femeia, adică grijuliu, emoţional, expresiv şi sensibil. Daca el merge 

prea departe în acesta direcţie este văzut ca "îmbrobodit".  

Atât feminitatea, cât şi masculinitatea se autodefinesc din perspectiva vechilor clişee, ţinând cont de faptul că nici 

bărbatul şi nici femeia nu pot fi pentru mult timp înlocuitori totali ai celuilalt sex - ei doar îşi împrumută rolurile tradiţionale 

de sex. Dar această schimbare poate conduce la conflicte, atât în cadrul personalităţii fiecăruia (masculină şi feminină), cât 

şi la nivelul relaţiei lor de intimitate. 

 

În continuare se propune de a discuta poziţia în grupuri, care ar trebui să fie omogene din punct de 

vedere a componenţei de sex. Sunt ascultate câteva poziţii a grupurilor, identificându-se asemănări şi 

diferenţe, atât în cadrul grupurilor, cât şi în clasă în genere.  

 

C. REFLECŢIE (5-7 min): 

             Analiza comparativă:  

Mulţi îşi în creionează în minte profilul bărbatului sau femeii perfect/e, însa drumul în căutarea 

idealului nu este foarte lin. Deseori în comparaţie cu prima întâlnire, impresia pe care ţi-o lasă o 

persoană este cât se poate de buna. Cu timpul multe lucruri însă se schimbă, de aceea înainte de a 

crea o relaţie cu o persoană, ar fi bine de analizat amănunţit comportamentul ei în diferite situaţii. 

Se propune de a analiza câteva tipuri de bărbaţi care în opinia fetelor ar trebui de evitat:  

 băiatul mamei - este genul de bărbat care nu iese din cuvântul mamei sale. Preferatele lui 

sunt cânele în familie şi planurile de viitor, pe care evident i le tot face mama.  Deşi are 

multe calităţi, are un singur mare defect - este mult prea ataşat de mama lui; 

 cuceritorul – este de regulă drăguţ, simpatic, bine îmbrăcat şi cu mult, mult succes la femei. 

Problema acestui tip de bărbat este că îi plac toate femeile şi nu se poate decide asupra uneia. 



Relaţia cu astfel de bărbat se va reduce doar la câteva mesaje şi cel mult 4-5 telefoane pentru 

ca timpul nu îi permite să se împartă între atâtea cuceriri;  

 burlacul  este manierat, elegant şi foarte deştept, acest tip de bărbat are un succes nebun la 

femei. Secretul pe care însa nici-o femeie nu îl va afla vreodată este ca nu îşi doreşte să se 

căsătorească niciodată. Îi place să fie cucerit şi se plictiseşte foarte repede într-o relaţie. Este 

tot timpul în căutare de ceva nou şi dispare fără să ofere vreo explicaţie în momentul în care 

simte ca lucrurile evoluează. Pentru el, ideea de căsnicie nu exista şi refuză să vorbească 

despre aşa ceva. Sigura explicaţie oferită este ca nu a găsit femeia potrivita; 

 bărbat sărac - nu pune preţ absolut deloc pe aspectul vestimentar şi nici pe carieră. Este 

genul foarte sigur pe el şi ştie că, indiferent de cum este îmbrăcat şi cât de câţi bani are în 

buzunar, şarmul pe care îl deţine îi va asigura garantat drumul spre femei. Îi place să se 

plimbe, dar nu îi place când vine nota de plată. Va juca întotdeauna rolul veşnicului 

îndrăgostit, mai ales când vine vorba de bani; 

 metrosexualul - acest bărbat se crede veşnic tânăr. Este la curent cu tot ce înseamnă moda şi 

îşi trăieşte viaţa din plin. Frecventează cât poate de des cluburile de noapte, îi plac femeile 

frumoase şi maşinile elegante. Poate fi foarte des văzut în saloanele de cosmetica, deoarece 

aspectul fizic este primordial pentru el; 

 obsedat de munca - singurul lucru care contează pentru acest tip de bărbat este cariera. 

Indiferent de cât de bine îi merge, întotdeauna o să vrea mai mult. Profilul sau este destul de 

asemănător cu cel al burlacului convins. Într-o relaţie, va pune întotdeauna cariera pe primul 

loc şi nu va renunţa niciodată la laptop, nici măcar în vacanţă. 

 

În baza acestor exemple se poate de organizat o alcătuire a tipului de femei, care în opinia băieţilor 

de asemenea ar trebui de evitat. 

 

D. EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE (5-10 min.): 

 

La finele activităţii se propune de a aprecia tipul persoanei, conform sexului: Ce înseamnă a fi 

bărbat adevărat sau femeie adevărată?, privită atât din punctul de vedere a fetelor, cât şi a băieţilor. Se 

poate de propus elevilor să analizeze situaţii contradictorii din viaţă, de exemplu: 

a) negative: 

- a fi bărbat, înseamnă a încerca de toate: a fuma, a se droga, a fi în stare de ebrietate, a bate etc. 

- a fi femeie înseamnă a avea locul său la bucătărie; 

b) pozitive: 

- a fi bărbat înseamnă a demonstra hotărâre şi responsabilitate în cuvinte şi acţiune; 

- a fi femeie înseamnă a demonstra respect faţă de sine şi faţă de alte persoane. 

 

E. SARCINI PENTRU EXTINDERE (2-3 min): 

                 

Între bărbaţi şi femei sunt mai multe diferenţe. Cu toate acestea personalitatea nu este descrisă ca 

fiind exclusiv masculină sau feminină, ci masculină-feminină concomitent. Respondenţii ambelor sexe, 

conform rezultatelor cercetărilor, sunt divizaţi în patru grupe:  

- masculini - indice înalt de masculinitate şi indice mic de feminitate;  

- feminini - indice înalt de feminitate şi indice mic de masculinitate;  

- nediferenţiaţi - ambii indici sunt mici;  

- androgini - ambii indici sunt înalţi.  

Conform cercetărilor, unele caracteristici sunt specifice doar bărbaţilor, altele femeilor, de exemplu: 

 bărbaţii sunt centraţi pe imaginea de ansamblu, iar femeile pe detalii; 

 bărbaţii au dezvoltat mult mai bine vederea longitudinală, iar femeile vederea circulară;  

 în practică: bărbaţii sunt mai dotaţi pentru orientarea în spaţiu, iar femeile sunt mai dotate pentru 

orientarea în timp. 

 

Pentru extindere se propune de a analiza câteva persoane la alegere din comunitate, pentru a se 

compara cu sine şi a face anumite concluzii pentru acţiunile şi activităţile ulterioare în care participă. 

 

Lectură suplimentară: 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Subiectul: 3. Valori de gen în lumea contemporană 

 
“Valorile obiective se constituie din experienţa comună a faptelor psihologice pe de o parte exterioare, pe de alta interioare. 

Aceste experienţe ar putea să nu constituie totuşi «valori» obiective, dacă nu ar fi «valorizate» ca atare de subiect. 

Majoritatea valorilor obiective (…) sunt complexe de reprezentări transmise din vechime şi bine stabilite(…)”.  C.G.Jung 

         

Tipul activităţii: mixtă  

Timpul: 45 minute 

 

1. OBIECTIVUL DE REFERINŢĂ: 

 

  sa demonstreze abilităţi de a stabili relaţii  parteneriat de gen 
 

2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

  sa descrie diferenţele etnice, socio-culturale, de gen şi irepetabilitatea /unicitatea persoanei; 

 sa analizeze diverse manipulări în relaţiile de gen; 

  să aprecieze valorile de gen în comunitatea sa. 

 

3. Strategii didactice: 

 

  Metode şi procedee: brainstormingul, discuţia Panel, discuţia dirijată, scriere liberă. 

 

4. Surse bibliografice: 

 
- Balan Elena, Dragomir Otilia,  Educaţia pentru viaţa privată, disponibil la http://www.edu.ro, 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scurtă prezentare a problemei: 

 

Cultura de gen şi valorile de gen  
 

Cultura influenţează importanţa pe care genuri diferite o atribuie valorilor. Cultura moderează efectele 

genului asupra prioritizării valorilor. Cu toate acestea, “modul în care sunt percepute valorile, reflectă modele sau 

mecanisme inerente naturii umane”. 

Valorile masculine sunt centrate pe individ. Valorile feminine sunt centrate pe colectiv. Astăzi, nimeni nu 

mai compară teoretic cele două sexe, ci numai prin prisma capacităţilor lor de adaptare, de manipulare tehnică, de 

adecvare la criteriile pragmatico-funcţionaliste ale lumii moderne. De vreme ce intelectualismul devine o 

preţiozitate fără utilitate practică, capacitatea intelectuală nu mai operează distincţii demne de luat în seama. 

Totuşi, nu demult, această problemă a fost tranşată în defavoarea clară a femeii. Analizând valorile de gen, unele 

dintre prejudecăţile tradiţionale privind femeile şi bărbaţii se păstrează încă în societate. 

Există un număr mare de persoane care nu sunt de acord ca o femeie să crească singură un copil. Jumătate 

din populaţie afirmă că bărbaţii sunt lideri politici mai buni decât femeile, iar 43% dintre subiecţi consideră că 

bărbaţii conduc mai bine afacerile decât femeile. 31% dintre respondenţi spun că o soţie care nu lucrează este tot 

atât de realizată ca şi una care are o slujbă plătită şi ceva mai puţini – 17% spun că studiile universitare sunt mai 

importante pentru un băiat decât pentru o fată.  

Chiar dacă aceste prejudecăţi sunt mai răspândite în rândul bărbaţilor, ele sunt acceptate şi de numeroase 

femei. Spre exemplu, 40% dintre femei spun că bărbaţii sunt mai buni lideri politici, iar 38% dintre persoanele de 

sex feminin sunt de acord cu faptul că bărbaţii conduc afacerile mai bine decât femeile. 

 

http://www.edu.ro/


 

Desfăşurarea activităţii: 

 
A. EVOCAREA (5-7 min.) 

 

Brainstorming scris 

 
Dirigintele propune să fie analizate cele 10 valori de bază: 

1. PUTEREA - Statut social şi prestigiu, control sau dominanţă asupra oamenilor şi resurselor; 

2. REALIZAREA - Succes personal prin competenţă demonstrată în raport cu standardele sociale; 

3. HEDONISMUL - Plăcere şi satisfacere senzuală a propriei persoane; 

4. STIMULAREA - Excitare, noutate şi provocare; 

5. AUTO-DIRECŢIONAREA - Gândire independentă şi alegere a acţiunilor, creare, explorare; 

6. UNIVERSALITATEA - Înţelegere, apreciere, toleranţă şi protecţie pentru binele celorlalţi 

oameni şi al naturii; 

7. MĂRINIMIA - Conservarea şi creşterea bunăstării oamenilor cu care persoana intră permanent 

în contact; 

8. TRADIŢIONALITATEA - Respect, angajament şi acceptarea tradiţiilor şi ideilor pe care 

cultura tradiţională sau religia le pune la dispoziţia unei persoane; 

9. CONFORMITATEA - Cenzurarea acţiunilor, înclinaţiilor sau impulsurilor care au potenţial de 

a supăra sau răni pe alţii sau să violeze aşteptările sociale sau normele; 

10. SECURITATEA - Securitate, armonie şi stabilitate a societăţii, relaţiilor şi a sa personal. 

 

Primele 5 se consideră a fi masculine, iar celelalte – feminine.  

 

B. REALIZAREA SENSULUI (20-25 min). 

 
Discuţia (în) Panel. 

 

 Epopeea spaţială 2084 
 

   Apăsă pe butonul de serviciu şi, ca de obicei, trapa din mijlocul încăperii se deschise liniar, prin spaţiul nou creat apăru 

din subsol scaunul cu secretara principală bătând la computer. 

- Noemi dragă, mai odihneşte-te şi tu, spuse cu blândeţe Corodan. 

Ochii mari, frumoşi, saturnieni ai secretarei se întoarseră spre director.  

- Mulţumesc, spuse ea cu simplitate.  

   Corodan continuă s-o privească, admirându-i profilul palid, perfect desenat, pieptul plin, specific rasei ei, talia îngustă, de 

naiadă, linia fin curbată a şoldurilor. „Păcat că n-are picioare”, medită el dând cu ochii de locul unde trupul lui Noemi şi al 

tuturor colegelor ei se termina inevitabil. 

- Introdu-mi, te rog, şefii de resoarte, spuse Corodan.  

Secretara dispăru cu scaunul la subsol şi, după câteva clipe, prin trapele laterale, unul câte unul pătrunseră şefii de 

resoarte.  

- Luaţi loc! – spuse directorul UNIVAX-ului.  

    Îi inspectă rapid cu privirea şi rămase mulţumit: străluceau de curăţenie, erau toţi proaspeţi unşi, vopsiţi, lustruiţi. La 

rândul lor, roboţii, căci despre nişte roboţi este vorba, aşteptau respectuos, care mai de care.  

- Ascult, spuse Corodan. Cine vrea să-nceapă? Care este situaţia? 

- Încă din primul trimestru al anului în curs – începu tuşind robotul Felix S4 care răspundea de sateliţii artificiali 

ai UNIVAX-ului – am îndeplinit planul la toţi indicatorii de bază. Dacă e sa mă refer, de pildă, numai la 

sectorul investiţii… 

- Mulţumesc, suficient, îl întrerupse Corodan. Cum stăm cu sateliţii naturali? Se mai învârt?.. 

                                                                                  (Ioan Groşan) 
Întrebări de reper: 

 Care sunt personajele din text? 

 În care spaţiu sunt reprezentate: public, privat? 

 Ce rol au în text fiecare? 

 Care sunt personajele cu care relaţionează? 

 Unde este mai activ/ mai pasiv? 

 Ce activităţi/acţiuni desfăşoară? 

 Ce model de gen se conturează din text: de feminitate/ de masculinitate? 



 Ce relaţii stabilesc cu alte personaje? 

 Care valori de gen  promovează? 

REFLECŢIE (5-7 min): 

 

Elevii sunt rugaţi să analizeze studiul publicat de revista americana de specialitate “Psychology 

Today”, care relevă numeroasele diferenţe existente, în plan psihologic şi social, între femei şi bărbaţi. 

 

 Femei.  

- Fac mai puţin sport.  

- Sunt cele care în 70% din cazuri introduc acţiunea de divorţ. 

- Riscul să se îmbolnăvească de cancer pulmonar este cu 72% mai mare decât în cazul bărbaţilor.  

- Şansele ca o femeie să sufere de alergii la anumite produse alimentare sunt de noua ori mai mari. 

- Femeile zâmbesc cu 40% mai mult. 

- De doua ori mai multe femei decât bărbaţi renunţa, după vârsta de 30 de ani, la carne şi decid să 

devină vegetariene. 

- În copilărie, vorbesc mai puţin, însă fac şi mai puţine greşeli de exprimare. 

 

 Bărbaţi. 

- Posibilitatea de a comite un jaf în care să fie folosită violenţa e de trei ori mai mare în cazul 

bărbaţilor.  

- Rata de sinucidere în cazul reprezentanţilor sexului tare este de patru ori mai mare decât la femei.  

- În 82% din cererile în căsătorie, bărbaţii au avut iniţiativa.  

- Riscul ca un bărbat să devină dependent de alcool este de cinci ori mai mare. 

- “Masculii” se bâlbâie de trei ori mai des. 

- Deşi pielea lor este mai bronzată, bărbaţii au mai multe riduri decât femeile.  

- Şansele ca “el” să devină campion mondial la şah sunt de 100 de ori mai mari. 

- Riscul ca un bebeluş de sex masculin să fie adus pe lume cu deficiente mentale este cu 50% mai mare. 

 

D. EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE (5-10 min.): 

 

Dirigintele propune să fie analizate câteva erori de gen existente în societate – poziţiile ocupate 

de obicei de reprezentanţii unui gen tind să asocieze caracteristici tipice acelui gen cu succesul: 

- suntem obişnuiţi să vedem bărbaţi în poziţii de conducere; 

- avem reprezentarea leader-ului ca bărbat; 

- anticipăm că, în grupuri mixte, un bărbat va prelua conducerea; 

- avem tendinţa să interacţionăm social în moduri care întăresc aceste aşteptări; 

- cu cât luăm în considerare niveluri ierarhice mai ridicate, proporţia femeilor scade;  

- femeile adoptă deseori comportamente de conducere tipic masculine pentru a reuşi, deşi sunt 

mai degrabă sancţionate de ceilalţi pentru acest lucru; 

- femeile nu au suficientă experienţă managerială; 

- femeile nu sunt motivate să ajungă în poziţii de top management; 

- femeile iau mai mult în considerare responsabilităţile familiale; 

- barieră pentru afirmarea femeilor care îşi asumă şi rolul de soţie/mamă este lipsa lor de la 

locul de muncă, pe perioada concediului de îngrijire a copilului. 

În continuare se propune de a transforma aceste enunţuri în aşa fel ca ele să nu fie erori, ci 

adevăruri de gen.  

 

E. SARCINI PENTRU EXTINDERE (2-3 min): 

 

Dirigintele propune să fie analizate câteva informaţii recente din mass-media despre promovarea 

egalităţii de gen, de exemplu:  

Promovarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei devine o preocupare permanenta a comunităţii 

contemporane. Dirigintele comunică că recent 16 organizaţii de media, mijloace de informare în masă, 

agenţii de publicitate şi asociaţii generatoare de proiecte media s-au coalizat în vederea creării unui 

Consorţiu Media pentru Egalitatea de Gen. 



 Aceasta alianţă constituită la iniţiativa Programului UNIFEM - Moldova, pledează pentru 

edificarea unei societăţi în care femeile şi bărbaţii sunt egali în drepturi şi şanse.  

 

Experţii media constata că în zilele noastre discursul mediatic nu doar reflecta realitatea, ci îşi 

asuma adiţional şi rolul de a crea valori în societate, respectiv, de a educa şi de a determina itinerarul 

unor evoluţii importante în societatea contemporana. Pe de alta parte, ultimele studii efectuate în 

spaţiul mediatic autohton demonstrează o anumita doza de ignoranţă a presei scrise şi a celei 

electronice faţă de valorile egalităţii de gen.   

Pornind de la aceste constatări, organizaţiile-membre ale Consorţiului Media pentru Egalitatea de 

Gen îşi propun orientarea propriilor eforturi, dar şi ale societăţii în ansamblu spre promovarea 

conceptului egalităţii de gen în toate domeniile vieţii. De remarcat, că deşi Consorţiul a înregistrat doar 

câteva zile de activitate, mai multe instituţii media şi-au anunţat deja intenţia de aderare la structura 

dată.  

 

Lectură suplimentară: 

 

 

 

 


