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GHID DE PRACTICĂ: CUM ABORDĂM ȘI VORBIM DESPRE 

GEN CU CEI DIN JUR? 
 

 Revoluția de gen va fi una colectivă sau nu va fi. De aceea, e important ca fiecare 

dintre noi să fim facilitatori de discuții despre gen în colectivele din care facem parte, în 

grupurile noastre de prieteni, colegi de munca/școală, etc. Exercițiile de mai jos pot fi 

adaptate și folosite în situații informale, dar și într-un context de workshop. Ele pot fi făcute și 

individual, însă recomandăm ca apoi să discutați cu cineva despre ele pentru a putea fixa 

informația. Recomandăm folosirea exercițiilor în ordinea propusă pentru că se construiesc 

unele pe altele. 

 

1. Check-in 

  

 Pentru că practica ne face să devenim mai confortabili să vorbim despre gen, vom 

începe prin a face un check-in. 

 Fiecare persoană este invitată să se introducă pe sine folosind modelul de mai jos: 

 

 ”Eu sunt [nume], mă identific ca [o femeie/un bărbat/ o persoană] 

[cisgender/trans/non binară], și folosesc pronumele [el/ea/es/altul]. Atunci când celelalte 

persoane vorbesc despre mine doresc să folosească adjective 

[feminine/masculine/neutre/x/numele meu/altceva].” 

 

 Pentru a crea și mai mult spațiu de reflecție alegeți în plus una din prompts de mai 

jos pentru check-in: 

 ”Dacă genul meu ar fi o culoare ar fi [culoare], pentru că [motiv]” 

 ”Dacă genul meu ar fi un fenomen al naturii ar fi [fenomen], pentru că [motiv]” 

 ”Dacă genul meu ar fi un animal ar fi [animal], pentru că [motiv]” 

 

2. Genul ca construct social 

  

Ce e un construct social? Citiți din capitolul anterior explicația constructului social. 

Apoi, luați-vă 10 minute pentru a discuta câteva constructe sociale, și a vedea în ce fel se 

construiesc acestea, cât și ce impact au ele pentru voi. 

 

Construct social Ce implică Ce impact are Cum este impus 
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Virginitatea ex: ”promovarea 
poveștilor despre 
himen și rușinea 
asociată ruperii lui” 

ex: ”stigmatizarea 
persoanelor 
etichetate drept 
femei care fac sex 
inainte de căsătorie” 

ex. ”teste de 
virginitate” 

Căsătoria ex. ”toată lumea 
trebuie să îți 
găsească acea 
persoană specială 
cu care să se 
căsătorească” 

ex. ”stigmatizarea 
persoanelor singure 
sau care aleg să 
nubse căsătorească” 

ex.”presiune din 
partea părinților și 
rudelor” 

Banii ex. ”pentru a te 
descurca în viață 
ține de tine să 
acumulezi cât mai 
mulți bani” 

ex. ”sărăcia devine o 
vină personală in loc 
de o problemă 
sistemică” 

ex. ”stigmatizarea 
săracilor drept 
leneși, blamarea lor, 
etc.” 

Genul ex. ”există doar 2 
genuri diferite și 
opuse F și M” 

ex. ”norme de gen 
rigide cu privire la F 
și M” 

ex.”Părinții își educă 
băiețeii să nu 
plângă” 

 

Dați câteva exemple de un alt construct social care vă impactează viața. În ce fel? 

 

 

 

3. Impactul genului în viețile noastre 

 

Cum este vizibil genul în următoarele domenii în viețile voastre? Dați exemple 

concrete pentru a evidenția prezența genului.  

 

Familie 

 

 

 

Școală / Loc de muncă 
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Relații de prietenie 

 

 

 

Relații romantice 

 

 

 

Relații sexuale 

 

 

 

 

4. Gen în relaționare 

 

Dacă am început discuțiile pornind de la cum vorbim despre noi și genul nostru la 

check-in, vom încheia prin a practica felul în care vorbim despre persoanele din jurul nostru. 

Pentru a practica vă invit ca, pe rând, să alegeți una din sarcinile de mai jos, și să povestiți 

celorlalți fără a folosi genul persoanelor implicate în poveste.  

 

● fă un rezumat al filmului tău preferat 

● o amintire amuzantă din copilărie 

● descrie familia ta extinsă 

● vorbește despre care au fost persoanele care au avut impact pozitiv în viața ta  

● prima dată când te-ai simțit atras de cineva platonic/romantic/sexual 

 

 

Care sunt strategiile pe care le-ați folosit pentru a evita genul? 
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