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Summary 

     In this article are presented theoretical and experimental results of a formative study the 

problem studied psychosexual identity development in children of preschool age in specially 

organized experimental conditions.  

Key words: psychosexual identity, preschool age, gender schema, gender constancy, gender 

stereotypes, socio-cultural environment, training program, psychosocial adaptation. 

Rezumat 

În acest articol sunt expuse rezultatele unui studiu teoretico-experimental formativ în care a fost 

studiată problema dezvoltării identității psihosexuale la copii de vârstă preșcolară în condiții 

experimentale special organizate. Sunt prezentate aspecte cu privire la elaborarea, implementarea şi 

eficienţa programului psihologic formativ de dezvoltare a unei identităţi a genului adaptativă prin 

cunoaşterea şi înţelegerea complexităţii caracteristicilor genului şi prin diminuarea utilizării 

stereotipurilor de gen în activităţile specifice acestei vârste.  

Cuvinte-cheie: identitate psihosexuală, preşcolaritate, schemă de gen, constanţa genului, 

stereotipuri de gen, mediu socio-cultural, program formativ, adaptare psihosocială. 

Obiectivele pentru experimentul formativ au fost: 

 însuşirea conceptelor, a cunoştinţelor relaţionate cu genul şi a caracteristicilor de invarianţă 

a acestuia şi formarea abilităţilor necesare atingerii nivelului corespunzător de constanţă a genului 

la copiii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 7 ani, conform teoriei dezvoltării cognitive a identităţii de gen;  

 formarea unui sistem de atitudini pozitive faţă de situaţiile care contravin modelelor 

tradiţionale de comportament specific unui gen sau altuia şi normelor şi valorilor stereotipe 

promovate la nivelul societăţii; 

  interpretarea adecvată, de către copil, a experienţelor de viaţă netradiţionale din punctul de 

vedere al respectării stereotipurilor de gen, cu care se confruntă şi utilizarea corectă a informaţiilor 

obţinute în scopul unei mai bune adaptări psihosociale.  

     Am presupus că implementarea programului psihologic de dezvoltare a identităţii 

psihosexuale şi a conceptelor relaţionate cu aceasta va avea un efect pozitiv prin dezvoltarea, la 

copiii de vârstă preşcolară, a înţelegerii complexităţii caracteristicilor genului ce stau la baza 

formării identităţii de gen şi prin diminuarea utilizării stereotipurilor de gen în activităţile specifice 
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acestei vârste, fapt ce contribuie la o mai bună adaptare socio-culturală ulterioară a copilului prin 

dezvoltarea flexibilităţii gândirii în ceea ce priveşte genul şi comportamentele relaţionate cu acesta. 

În experimentele formative au participat 58 de copii cu vârste cuprinse între 5 şi 7 ani, împărţiţi 

în două grupe experimentale şi două grupe de control. În funcţie de obiectivele şi conţinuturile 

activităţilor, de particularităţile de vârstă ale copiilor durata unei activităţi a fost între 25 şi 45 de 

minute. Organizarea activităţilor a respectat structura anului şcolar, specifică instituţiilor preşcolare 

de învăţământ, fiind realizate 21 de activităţi, desfăşurate pe parcursul a 8 săptămâni (3 

activităţi/săptămână, în primele 5 săptămâni şi 2 activităţi/săptămână în următoarele 3 săptămâni).  

Curriculum-ul de activităţi a conţinut 2 module de intervenţie pentru dezvoltarea identităţii 

psihosexuale: (a) Invariabilitatea situaţională a genului. Copiii au fost solicitaţi să identifice 

caracteristicile corpului uman, să stabilească relaţii între diferenţele de gen şi trăsăturile specifice 

fiecărui gen. De asemenea, au fost folosite o serie de activităţi pentru a facilita înţelegerea şi 

dezvoltarea capacităţii de a discrimina între aparenţă şi realitate atât prin raportare la transformări 

superficiale ale obiectelor cât şi ale propriei persoane sau ale celorlalţi; (b) Flexibilizarea 

stereotipurilor. Aceste activităţi au fost orientate spre promovarea egalităţii de gen prin identificarea 

situaţiilor discriminatoare, din punctul de vedere al genului, înţelegerea independenţei unei activităţi 

de apartenenţa la o anumită categorie a genului şi dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de 

situaţiile netradiţionale din punctul de vedere al respectării normelor tradiţionale de rol de gen. Prin 

intermediul poveştilor copiilor li s-au prezentat o serie de situaţii care contraziceau stereotipurile 

socio-culturale relaţionate cu rolul de gen, ei având sarcina de a analiza rolurile de gen şi 

caracteristicile tradiţionale şi netradiţionale asociate în mod stereotip celor două categorii ale 

genului precum şi de a le evalua din perspectiva implicării emoţiilor, a intereselor, cunoştinţelor şi 

aptitudinilor individului în alegerea activităţilor sau ocupaţiilor. Copiii au fost încurajaţi să exerseze 

soluţii adecvate la situaţii-problemă cu care se pot confrunta. 

Pentru a aprecia eficacitatea programului psihologic au fost analizate rezultatele obţinute de 

participanţii la activităţile formative în urma readministrării următoarelor probe: Interviul pentru 

constanţa genului; Testul pentru aparenţa – realitatea genului; Chestionarul de jucării, ocupaţii şi 

activităţi. Astfel, au fost examinate răspunsurile oferite de copiii din grupul experimental în etapa de 

intervenţie comparativ cu cele din etapa constatativă, fiind de asemenea, comparate şi evidenţiate 

diferenţele dintre rezultatele obţinute la test şi retest de către participanţii din grupul experimental.  

Performanţa copiilor din grupele experimentale, indiferent de vârsta acestora, la sarcina 

referitoare la înţelegerea diferenţei dintre genul real şi cel aparent a fost superioară celei a 

subiecţilor din grupele de control, testul Chi-pătrat relevând diferenţe semnificative statistic:   χ
2

5-6 

(1) = 15.758, p = .002, χ
2

6-7 (1) = 24.596, p < .005 (figura 1).  
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Fig. 1. Promovabilitatea la sarcina de identificare a genului aparent şi/sau real pentru GE şi GC 

în situaţia de test şi retest 

Odată cu formarea abilităţii de a diferenţia între aparenţa şi realitatea genului copiii au înţeles, 

de fapt, caracterul invariabil al genului indiferent de modificările apărute la nivelul înfăţişării unui 

individ (ex. îmbrăcăminte, aspectul părului), în condiţiile prezentării concrete, secvenţiale a 

transformărilor superficiale ale ţinutei. Se poate observa faptul că performanţa ambelor categorii de 

grupe (experimentale şi de control) s-a modificat, comparând situaţia de test cu cea a retestării, însă 

doar în cazul grupelor care au parcurs programul formativ a fost obţinută o diferenţă semnificativă 

din punct de vedere statistic (χ
2

5-6 (1) = 22.154, p < .005 şi χ
2

6-7 (1) = 28.125, p < .005) în sensul 

identificării corecte a situaţiei în care genul este real sau doar aparent modificat. Analiza 

rezultatelor obţinute la cele două etape de testare de cei trei copii (doi de 5 ani şi unul de 6 ani), 

membri ai grupului de control, care au diferenţiat, în mod corect, în etapa a doua a testării situaţia 

aparentă de cea reală a modificărilor superficiale ale înfăţişării, a evidenţiat faptul că, în cazul 

testării iniţiale, aceştia au răspuns corect la unul dintre itemii-categorie ai testului ARG, astfel încât 

rezultatele obţinute de aceştia la etapa de retestare pot fi explicate prin clasificarea lor eronată ca 

neavând formată abilitatea de a distinge între genul aparent şi cel real, răspunsurile iniţiale greşite 

putându-se datora neatenţiei, absenţei concentrării sau altor factori. De asemenea, este posibil ca 

această evoluţie să se datoreze chiar dezvoltării acestei abilităţi în condiţiile influenţei unor factori 

independenţi de prezenţa sau absenţa unui program formativ şi care nu au putut fi controlaţi (ex. 

mediul familial, cercul de prieteni). 

În ceea ce priveşte identificarea similarităţii genului pentru situaţia de retest, promovabilitatea 

GE a fost semnificativ mai mare decât cea a GC, în cazul readministrării testului, χ
2

5-6 (1) = 9.846, p 

= .002, respectiv χ
2

6-7 (1) = 15.365, p < .005, diferenţe semnificative, din punct de vedere statistic, 

fiind înregistrate şi între rezultatele GE la test şi retest, χ
2

5-6 (1) = 15.758, p < .005, respectiv χ
2

6-7 (1) 
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= 18.656, p < .005. Menţionăm faptul că nu au fost constatate diferenţe semnificative prin 

comparaţia performanţelor celor două categorii de grupuri sub aspectul genului participanţilor la 

situaţiile de testare. 

Performanţele obţinute la Interviul pentru constanţa genului au fost investigate din perspectiva 

răspunsurilor oferite doar la itemii referitori la consistenţa genului, acest concept fiind considerat 

nucleu al ultimului stadiu în formarea şi dezvoltarea constanţei genului, conform teoriei cognitive a 

lui Kohlberg. Majoritatea copiilor din grupul experimental au înţeles caracterul invariant al genului 

spre deosebire de membrii grupului de control care, în condiţiile clasice ale desfăşurării activităţilor, 

nu au reuşit să înţeleagă complexitatea caracteristicilor genului prin sarcinile GCI (χ
2

5-6 (1) = 15.758, 

p < .005, χ
2

6-7 (1) = 21.460, p < .005) (figura 2).  

Preşcolarii din GE care anterior, în situaţia iniţială de testare, nu au reuşit să demonstreze 

achiziţionarea  conceptului  de  consistenţă a genului, în urma participării la activităţile formative 
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Fig. 2. Promovabilitatea la sarcina referitoare la consistenţa genului pentru GE şi GC în situaţia 

de test-iniţială şi retestare 

au înţeles invariabilitatea situaţională a genului, diferenţele între rezultatele obţinute la cele 

două etape de testare fiind semnificative din punct de vedere statistic, χ
2

5-6 (1) = 15.758, p < .005, 

χ
2

6-7 (1) = 21.460, p < .005. Participarea la programul psihologic formativ a facilitat achiziţionarea 

constanţei genului, concept considerat a fi esenţial pentru dezvoltarea identităţii psihosexuale, copiii 

înţelegând conceptul de conservare a genului, caracterul lui nemodificabil în funcţie de situaţie, 

activitate sau perioadă de timp. 

În ceea ce priveşte evoluţia nivelului de cunoaştere a stereotipurilor de rol de gen după 

implementarea programului psihologic formativ, datele statistice evidenţiază o diferenţă 

semnificativă între rezultatele obţinute de GC şi GE la retest, copiii din GE oferind semnificativ mai 

puţine răspunsuri stereotipe decât cei din GC în domeniile: jucării (U5-6 = 0, p < .005; U6-7 = 0, p 
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< .005); ocupaţii (U5-6 = 6.5, p < .005; U6-7 = 10, p < .005); activităţi (U5-6 = 13, p < .005;  U6-7 = 10, 

p < .005) (figura 3).  

De asemenea, prin evaluarea răspunsurilor GE în situaţia de test-iniţială şi la readministrarea 

testului JOA a fost observată o scădere semnificativă a răspunsurilor consistente cu stereotipurile de 

gen promovate la nivel socio-cultural şi o creştere a celor inconsistente cu stereotipurile de gen: 

jucării (Z5-6 = -3.191, p = .001; Z6-7 = -3.534, p < .005); ocupaţii             (Z5-6 = -3.210, p = .001; Z6-7 

= -3.523, p < .005); activităţi (Z5-6 = -3.205, p = .001; Z6-7 = -3.534,  

p < .005). Faţă de copiii din lotul de control ale căror stereotipuri de rol de gen sunt 

caracterizate printr-o rigiditate ridicată, nivelul acestora rămânând ridicat în absenţa participării la 

activităţile formative, la copiii din grupul experimental este evidentă o creştere a flexibilităţii 

cunoştinţelor şi atitudinilor stereotipe faţă de gen, răspunsurile lor fiind orientate mai mult spre 

categoria „şi băieţii/bărbaţii şi fetele/femeile”. 

 

Fig. 3. Cunoaşterea stereotipurilor de rol de gen în domeniile jucării, ocupaţii şi activităţi în 

funcţie de tipul de grup pentru situaţia retest (copii cu vârsta cuprinsă în intervalul 6 - 7 ani) 

Dacă în situaţia de testare iniţială au fost consemnate diferenţe semnificative în funcţie de sex 

doar în cazul scalei Jucării, nivelul cunoaşterii stereotipurilor de gen fiind mai ridicat în cazul 
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băieţilor decât al fetelor, în urma implementării programului de formare şi a participării la 

activităţile acestuia, deşi se remarcă o creştere a flexibilităţii stereotipurilor pentru ambele categorii 

ale genului, totuşi, opţiunile băieţilor au evidenţiat o rigiditate semnificativ mai mare decât ale 

fetelor, pentru toate dimensiunile testului (UJ = 9.5, p = .017; UO = 8.5, p = .013; UA = 12.5, p 

= .040). 

În urma analizei comparative a nivelului de cunoaştere a stereotipurile de rol de gen evaluat în 

situaţia iniţială de testare şi în cea ulterioară implementării programului psihologic formativ se 

constată o scădere a răspunsurilor de tip stereotip, astfel încât, dacă iniţial o jucărie, ocupaţie sau 

activitate nu era considerată potrivită pentru ambele categorii de gen, alegerea fiind în direcţia 

stereotipului de gen (ex. „sabie şi scut” pentru băieţi, „cărucior” pentru fete; „soldat” pentru bărbaţi, 

„dădacă” pentru femei; „repară maşina” pentru bărbaţi sau „repară haine” pentru femei), în urma 

activităţilor desfăşurate în cadrul programului formativ, multe dintre aceste alegeri au fost 

redirecţionate către opţiunea „ambele categorii”, în timp ce valorile grupului de control s-au 

menţinut la aproximativ acelaşi nivel, indiferent de momentul evaluării.  

Remarcăm, totuşi, faptul că anumiţi itemi şi-au păstrat asocierea cu stereotipurile de gen (ex. 

jucării: „set pentru machiat”, „basculantă”; ocupaţii: „preot”, „cosmetician”; activităţi: „taie 

lemne”). O explicaţie posibilă ar fi aceea că în cazul acestor itemi există anumite relaţii care 

depăşesc calitatea lor de jucării/ocupaţii/activităţi, ei fiind asociaţi şi cu alte domenii/situaţii. Astfel, 

unele explicaţii ale copiilor au fost relaţionate cu caracteristicile mediului înconjurător (ex. 

„tractorul este zgomotos şi murdar”), experienţa lor anterioară (ex. itemul „preot” datorită 

specificului mediului socio-cultural din punct de vedere religios nu a permis/permite copiilor 

interacţiuni cu situaţii ce contrazic stereotipurile de gen) şi/sau considerarea lor ca fiind 

incongruente cu trăsăturile specifice masculinităţii sau feminităţii (ex. „taie lemne” – puternic/slab). 

Prin participarea la activităţile formative copiii de vârstă preşcolară care au intrat în 

componenţa grupului experimental au reuşit să înţeleagă şi să-şi însuşească conceptul de consistenţă 

a genului şi au evaluat domeniile jucării, ocupaţii şi activităţi ca fiind mult mai adecvate ambelor 

categorii ale genuri, comparativ cu situaţia anterioară desfăşurării programului formativ şi cu 

rezultatele obţinute de copiii din grupul de control. 

Analizând relaţia complexă dintre identitatea psihosexuală, prin componentele ei, şi efectul, 

asupra acestora, al implementării unui program psihologic formativ putem confirma faptul că 

perioada preşcolarităţii reprezintă o etapă fundamentală pentru procesul formării şi dezvoltării 

identităţii de gen, activităţile formative adresate copiilor de această vârstă având un impact deosebit 

atât asupra nivelului de înţelegere şi cunoaştere a caracteristicilor genului cât şi asupra manifestării 

unor comportamente de tip (ne)stereotip relaţionate cu genul. 
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Parcurgerea activităţilor programului psihologic formativ a facilitat înţelegerea caracterului 

complex al genului, a invariabilităţii acestuia şi a favorizat reducerea şi flexibilizarea credinţelor şi 

comportamentelor de tip stereotip relaţionate cu genul, constatându-se faptul că diminuarea 

influenţei stereotipurilor de gen este posibilă doar parţial.  
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