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GHID DE PRACTICĂ: dez-învățare 
 

 

Cum putem dez-învăța ani și ani de socializare într-o societate profund binară și 

normativă? Practicând! Mai jos ai câteva sugestii de reflecție-acțiune și întrebări pe care le 

poți explora. E important să îți dai timp și spațiu pentru a putea procesa și integra.  

 

1. Devino din ce în ce mai conștientx de ce termeni folosești pentru tine atunci 

când ești tu cu tine sau când cineva interacționează cu tine. Observă ce limbaj 

e genizat, care e neutru. 

 

 

Ce cuvinte folosețti pentru a-și descrie părțile corpului tău? 

 

 

 

Ce termeni sunt cei mai potriviți pentru a-ți descrie identitatea de gen?   

 

 

 

Ce pronume folosești? Ce te face să le vrei pe astea în locul altora?  

 

 

 

Dacă s-a întâmplat până acum- cum te-ai simțit atunci când cineva a folosit termenii sau pronumele 

corecte pentru tine?  
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Dacă s-a întâmplat până acum- cum te-ai simțit atunci când cineva a folosit termenii sau pronumele 

greșite pentru tine?  

 

 

 

Dacă nu ai fost în vreouna din cele două situații de mai sus, dă-ți voie să stai câteva minute și să 

te gândești cum ar fi dacă… Notează emoțiile, ideile, etc. 

 

 

 

 

2. Fii prezent cu limbajul folosit în relaționările tale: ce cuvinte folosești, cu cine, și cu 

ce impact. 

 

Ce cuvinte folosesc persoanele din jurul tău pentru a-și exprima genul? Adjective la feminin? 

Masculin? Limbaj neutru? 

 

 

 

Cum ar fi pentru tine atunci dacă cineva din viața ta ți-ar spune că vrea să folosești termeni sau 

pronume diferite pentru ei? Ce ajustări ai putea face? Cum ai putea să te adaptezi?  

 

 

 

Încearca o săptămână întreagă să eviți genul în limbaj. Înlocuiește: ”tipul ăla” cu persoana aceea, 

”fiica mea” cu copilul meu, etc. Vezi cum îți este. Ia notițe: 
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3. Ai curaj să fii tu persoana care deschide dalogul! Poate îți faci curaj în următoarele zile 

și întrebi o persoană din cercul tău ce pronume folosește- indiferent ca e trans sau cis! Și 

apoi, spune-i și tu ce folosești. Poate dă naștere la o discuție super interesantă, cine știe? 

 

 

 

 

4. Observa normele de gen și cum le perpetuăm cu toții în relațiile noastre. 

Neconștientizate, ele rămân nechestionate, și continuă să țeasă materialul din care 

e făcută societatea. 

 

Gender Norms BINGO: Ia-ți 5 minute și gândește-te la săptămâna ta. De câte ori ai observat în 

jurul tău unul din comportamentele sau una din replicile de mai jos, bifează căsuța! Daca le bifezi 

pe toate, ai bingo! 

 

Autoritatea femeilor 
categorizată drept 
isterie 

A crede ca cineva e 
mai bun la un job 
pentru că are un 
anumit gen 

Comentarii 
nesolicitate cu privire 
la felul în care arata o 
femeie 

”Doamnelor și 
domnilor!” 

A cere unei femei să 
se ocupe de 
aspectele emoționale 
sau de grijă 

Persoanele non 
binare trebuie să fie 
androgine! 

”Femeile nu fac așa 
ceva!” 

Femei supra-
sexualizate la TV și în 
filme 

Comentarii sexiste 
despre o situație în 
familie/grupul de 
prieteni 

Un bărbat care 
explică într-un mod 
condescendent unei 
femei ceva, 
presupunând că ea 
nu știe nimic despre  

Femei absente din 
procesele decizionale 
și pozițiile de putere 

”Există doar 2 
genuri!” 

”Mai slăbești și tu 
câteva kilograme?” 

Desconsiderarea 
feminității 

Bărbații nu își 
exprimă emoțiile și nu 
plând niciodată 

Priviri și comentarii 
nepotrivite fata de 
cum arată o persoană 
neconformă cu genul 
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Mai adaugă și alte norme pe care le-ai observat și nu sunt în BINGO: 

 

 

 

 


