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PŁEĆ I RODZAJ A EDUKACJA 

   PODSTAWOWE POJĘCIA 

 

PŁEĆ/SEX - płeć w sensie biologicznym, czyli "zespół cech odróŜniających w obrębie gatunku 

organizmy Ŝeńskie (osobniki Ŝeńskie, płeć Ŝeńska) wytwarzające komórki jajowe, od organizmów 

męskich (osobniki męskie, płeć męska) wytwarzających plemniki" /Imieliński, 1985, s.56/. W języku 

polskim pojęcie to funkcjonuje równieŜ w szerszym znaczeniu, obejmując takŜe zakres semantyczny 

pojęcia rodzaju (gender), płci społeczno-kulturowej.  

RODZAJ/GENDER - społeczno kulturowy wymiar płci, stosowany w odniesieniu do społecznego 

charakteru róŜnic między kobietami i męŜczyznami; płeć kulturowa; arbitralnie narzucany konstrukt 

społeczny i psychologiczny: "zespół atrybutów, postaw, ról społecznych i zachowań przypisanych 

męŜczyźnie lub kobiecie przez szeroko rozumianą kulturę" /Bem, 2000, s.9/.  

ROLA SPOŁECZNA  - społecznie opracowany scenariusz zachowań jednostki, w którym wyraŜa się 

suma oczekiwań kierowanych pod adresem osoby zajmującej określone miejsce w strukturze 

społecznej. Rola społeczna zawiera trzy wymiary:  

- rola przepisana (przypisana) - określa normatywny wymiar roli, czyli strukturalnie przypisane 

nakazy (normy, oczekiwania, tabu, zakresy odpowiedzialności) połączone z określoną pozycją 

społeczną, utrwalone w świadomości społecznej; 

-  rola subiektywna (uwewnętrzniona, zinternalizowana) - osobista koncepcja dotycząca 

zachowania się w sytuacji zajmowania określonej pozycji społecznej, powstała w wyniku 

postrzegania i interpretacji oczekiwań społecznych; zawiera w sobie gotowość do podejmowania 

takich zachowań; określa indywidualny, osobisty wymiar roli; 

- rola spełniana (pełniona) - zespół rzeczywistych zachowań jednostki w sytuacji zajmowania 

określonej pozycji społecznej /Turner, 1985, s.418-429/. 

ROLE PŁCIOWE/RODZAJOWE  - role społeczne, które są wyznaczane w zaleŜności od płci 

członkom danego społeczeństwa. Najczęściej rola kobieca (kobiety) zawiera inne oczekiwania co do 

zadań, postaw, zachowań, sposobów odczuwania i postrzegania świata niŜ rola męska (męŜczyzny). 

Brannon /2002, s.210/ definiuje rolę rodzajową jako "zbiór istotnych społecznie działań kojarzonych z 

męŜczyznami bądź kobietami" 

SYSTEM RÓL PŁCIOWYCH/RODZAJOWYCH  -  utrwalona poprzez pokoleniową transmisję 

zasada organizująca Ŝycie społeczne, wyraŜająca róŜnice społeczno-kulturowe między kobietami i 



 

 

męŜczyznami. System ról płciowych przenika całość Ŝycia ludzkiego i wpływa na charakterystyczne dla 

określonego społeczeństwa konfiguracje wzorów kulturowych. Trzy aspekty tego systemu wydają się 

osiowe dla zrozumienia siły i zakresu jego oddziaływania: 

- przydzielanie ludziom, na podstawie ich płci biologicznej, róŜnych kategorii aktywności 

(zawodowych, domowych i obywatelskich), uwaŜanych za potrzebne czy uŜyteczne dla 

utrzymania i doskonalenia Ŝycia społecznego;  

- przypisywanie ludziom - w zaleŜności od płci biologicznej -   cech osobowościowych 

znajdujących się na przeciwnych krańcach  continuum; przypisanie to wyraŜają stereotypy 

męskości i kobiecości; 

- wyŜsze wartościowanie tego, co wiąŜe się z męskością w porównaniu z tym, co wiąŜe się z 

kobiecością; ten aspekt najsilniej przyczynia się do dyskryminacji płci i jest podstawą opresji 

zwanej seksizmem.   /Chetwynd, Oonagh, 1978, s.1-2/ 

Pryzmaty rodzaju określone przez S.Bem /2000/ odpowiadają tym trzem aspektom systemu ról 

płciowych (polaryzacja rodzajów, esencjalizm biologiczny, androcentryzm). 

KOBIECO ŚĆ - definicja słownikowa określa kobiecość jako "zespół cech właściwych kobiecie; natura 

kobieca" /Szymczak (red.),1978, t.1, s.944/. Definicja ta zakłada, Ŝe istnieją takie cechy i właściwości, 

które posiada kobieta ze względu na przynaleŜność do swojej płci. Mogą się one wiązać z biologicznym 

wymiarem kobiecości, a więc będą to atrybuty dotyczące budowy anatomicznej, seksualności, 

prokreacji, ale częściej kojarzą się z kulturowymi wyznacznikami roli kobiecej i stereotypami. Zgodnie 

z nimi  kobiecość jest wiązana ze sferą Ŝycia domowego, nastawieniem na relacje międzyludzkie, 

macierzyństwo i rodzinę.  Do głównych kobiecych cech psychicznych zalicza się te, które ułatwiają 

spełnianie funkcji ekspresyjnych, a więc emocjonalność, intuicyjność, wraŜliwość, zainteresowanie 

ludźmi i empatyczność, opiekuńczość, delikatność, skłonność do poświęceń, uprzejmość, subtelność, 

uległość, pasywność, zaleŜność od innych. Jednocześnie kobiecość kojarzona jest często z niskimi 

kompetencjami: nieracjonalnością, nielogicznością, niezdecydowaniem, niesamodzielnością i 

bezradnością. /Brannon, 2002, s.212-225 i inne pozycje/ 

MĘSKOŚĆ - zespół cech właściwy męŜczyznom, typowy dla męŜczyzn /Szymczak (red.), 1978, t.2, 

s.148/ Analogicznie do kobiecości, męskość moŜna kojarzyć z wyznacznikami płci biologicznymi 

(budowa ciała, seksualność, udział w prokreacji) i społeczno-kulturowymi. W tym ostatnim znaczeniu 

męskość jest wiązana z pracą zawodową, władzą, działalnością publiczną na róŜnych szczeblach, z 

nastawieniem  bardziej na rzeczy niŜ na ludzi i bardziej na hierarchię niŜ na więzi. MęŜczyznom 

przypisuje się cechy odpowiednie dla pełnienia funkcji instrumentalnych, w działalności zawodowej, 

ekonomicznej, politycznej i naukowej: niezaleŜność, dominację, ambitne dąŜenie do celów, 



 

 

samodzielność, racjonalność i logikę, powściągliwość i opanowanie, abstrakcyjność myślenia, 

aktywność, stanowczość i łatwość decydowania oraz skuteczność w działaniu. W stereotypie męskości 

zawarte są - tak jak w stereotypie kobiecości - cechy wartościowane nie tylko pozytywnie, ale i 

negatywnie, wyraŜające przekonanie o trudności męŜczyzn w nawiązywaniu bliskich kontaktów z 

ludźmi: chłód emocjonalny, agresywność, nieczułość, nietaktowność. /Brannon, 2002, s.212-225 i inne 

pozycje/ 

STEREOTYPY PŁCI/RODZAJU  - utrwalone w społeczeństwie "przekonania na temat cech 

charakteryzujących kobiety bądź męŜczyzn oraz zajęć, które są dla nich odpowiednie" /Brannon, 2002, 

s.240/. Stereotypy przypisują konkretnym jednostkom określone cechy ze względu na fakt ich 

przynaleŜności do płci męskiej lub Ŝeńskiej, nie uwzględniając indywidualnych cech danej osoby. Mają 

zazwyczaj charakter normatywny, wyraŜając oczekiwania wobec tego, jak mają się zachowywać i jacy 

mają być kobiety i męŜczyźni. Stereotypy płciowe funkcjonujące w naszej kulturze mają zwykle 

opozycyjny charakter, sytuując cechy męskie i kobiece na krańcach continuum (np.: kobiety są 

emocjonalne, męŜczyźni racjonalni; kobiety są bojaźliwe, męŜczyźni odwaŜni, itp.), choć mogą równieŜ 

odnosić się tylko do jednej płci, wyraŜając przekonanie o identyczności wszystkich jej przedstawicieli 

(np. "kaŜda kobieta chce być matką", "technika to męska sprawa").  

PRYZMATY RODZAJU  - ukryte załoŜenia dotyczące płci i rodzaju (sex i gender), zakorzenione w 

praktykach i normach społeczno-kulturowych oraz w świadomości jednostek. Pryzmaty rodzaju przez 

pokolenia utrwalają schemat męskiej dominacji i podporządkowania kobiet jako kategorii społecznej 

(androcentryzm) w oparciu o przekonanie, Ŝe istnieją psychologiczne i społeczne róŜnice między 

płciami zdeterminowane biologicznie (esencjalizm biologiczny), które stają się zasadą organizującą 

Ŝycie społeczne, wyznaczając kobietom i męŜczyznom odmienne pozycje, role społeczne, zadania, 

sposoby zachowania itp. (polaryzacja rodzajów) /Bem, 2000, s.15-17/. Bem wymienia następujące 

pryzmaty rodzaju: 

1/Androcentryzm  - stawianie pierwiastka i wartości męskich w centrum uwagi; definiowanie 

męŜczyzn i męskiego doświadczenia jako neutralnej normy lub standardu, a kobiet i kobiecego 

doświadczenia jako odchylenia od tej normy. Przyjęcie takiej perspektywy nie tylko umiejscawia 

kobiety i kobiece wartości na niŜszej społecznie pozycji, ale w pewien sposób wyłącza je z tego, co 

określa się jako "człowieczeństwo" czy zasób wspólnej ludzkiej kultury. Perspektywa androcentryczna 

sprawia, Ŝe męŜczyznę traktuje się jako istotę ludzką, a kobietę jako "inną". /Bem, 2000, s.16-17/ 

2/Esencjalizm biologiczny - zespół poglądów tłumaczący zróŜnicowanie kobiet i męŜczyzn w Ŝyciu 

społecznym odmiennością natury kobiet i męŜczyzn oraz ich roli w ewolucji gatunku i kultury ludzkiej. 

Esencjalizm biologiczny - jako uzasadnienie teoretyczne androcentryzmu i polaryzacji - stanowi rodzaj 



 

 

blokady dla wszelkich prób przedefiniowania tradycyjnych pojęć męskości i kobiecości oraz 

transformacji systemu ról płciowych. /Bem, 2000, s.16/ 

3/Polaryzacja rodzajów -  polega na takim podkreślaniu róŜnicy między kobietami i męŜczyznami, 

który sprawia, Ŝe staje się ona naczelną zasadą organizującą Ŝycie społeczne w danej kulturze. 

Polaryzacja polega nie tylko na tym, Ŝe kobiety i męŜczyzn traktuje się jako istoty odmienne, ale przede 

wszystkim na powstawaniu nierozerwalnego związku kulturowego pomiędzy płcią a niemal kaŜdym 

aspektem Ŝycia (inne role społeczne, styl ubierania się, sposoby wyraŜania emocji itp.). W wyniku 

polaryzacji następuje więc dychotomiczny podział świata na męski (a raczej - zgodnie z pryzmatem 

androcentryzmu - ogólnoludzki) i kobiecy. /Bem, 2000, s.16/ 

INDYWIDUALNA KONCEPCJA ROLI PŁCIOWEJ/RODZAJOWEJ  - obraz siebie jako kobiety 

lub męŜczyzny, określony zgodnie z własnymi potrzebami, wartościami, predyspozycjami, sytuacją 

Ŝyciową, jaki jednostka tworzy, nadając własne znaczenie temu, czym jest kobiecość i męskość i jakie 

oczekiwania naleŜy wysuwać pod adresem przedstawicieli obu płci. Z koncepcji roli wynikają  

praktyczne wskazówki co do zachowania się (jako kobiety/męŜczyzny) w określonych sytuacjach i 

kontekstach społecznych. Z drugiej strony, tworząc indywidualną koncepcję roli, jednostka zwykle 

uwzględnia pewien margines swobody, jaki społeczeństwo daje ludziom, formułując swoje oczekiwania 

wobec wykonawców roli, a nawet moŜe przeciwstawić się powszechnie akceptowanym stereotypom. 

Pełniąc rolę rodzajową zgodnie z indywidualną koncepcją, jednostka integruje wszystkie trzy wymiary 

roli: normatywny, subiektywny i behawioralny, tworząc niepowtarzalny, specyficzny dla konkretnej 

osoby wzorzec funkcjonowania jako męŜczyzny lub kobiety.   

TOśSAMOŚĆ PŁCIOWA  - świadomość bycia kobietą lub męŜczyzną w sensie biologicznym (i jeden 

z podstawowych wyznaczników toŜsamości osobistej). W języku polskim, ze względu na wcześniejszy 

brak takiego rozróŜnienia, często terminem "toŜsamość płciowa" określa się toŜsamość rodzajową.  

TOśSAMOŚĆ RODZAJOWA  - wiąŜe się z pełnieniem określonych ról i przypisywaniem 

określonych znaczeń pojęciu kobiecości i męskości. Jednostka, uzyskując świadomość bycia kobietą lub 

męŜczyzną, jednocześnie musi odnieść się do społeczno-kulturowych konotacji, jakie niesie ze sobą 

pojęcie płci, czyli zbudować toŜsamość rodzajową. Oznacza to "wypełnianie" treściami określonymi 

przez kulturę tej ramy, którą jest poczucie przynaleŜności do płci biologicznej. MoŜna określić 

toŜsamość rodzajową jako poczucie przynaleŜności do płci kulturowej.  

TYPIZACJA PŁCIOWA  - przypisywanie kobietom i męŜczyznom określonych ról i stereotypów płci, 

zgodnie z tradycyjnymi wzorcami oraz wychowywanie dziewczynek i chłopców do podjęcia 

tradycyjnych ról rodzajowych.  



 

 

ANDROGYNIA PSYCHOLOGICZNA  - połączenie w osobowości jednostki atrybutów i cech 

(zwykle pozytywnych) przypisywanych zarówno kobietom, jak męŜczyznom. /Brannon, 2002, s.240/ 

Osoby androgyniczne łączą w sobie cechy psychiczne i sposoby zachowania charakterystyczne dla 

tradycyjnie pojmowanej męskości i kobiecości. W  ich osobowościach jest miejsce zarówno na 

niezaleŜność, jak i opiekuńczość, na agresywność i łagodność, stanowczość i uległość, racjonalność i 

uczuciowość. Według H. Markus, osoby płciowo stypizowane w pojęcie "ja" wbudowały społeczne 

schematy męskości bądź kobiecości, a więc gotową wiedzę o tym, jak powinni myśleć czuć i 

postępować "prawdziwi" męŜczyźni i kobiety. W koncepcji "ja" androgynów współistnieją, 

uzupełniając się, oba te schematy i pozwalają im reagować w sposób dostosowany do sytuacji, np. 

wobec dziecka będą przejawiać troskliwość, wobec zadań instrumentalnych - aktywność i orientację na 

cel. /Konarzewski, 1994, s.351-359/    

SEKSIZM - wszelkie praktyki społeczne, które:  

- powodują stygmatyzację jednostki ze względu na jej płeć (przypisują jej właściwości zgodnie z 

kategorią rodzaju, do którego naleŜy, a nie ze względu na indywidualne właściwości),  

- przyczyniają się do nierównego traktowania jednej grupy (np. nierówność wobec prawa, na rynku 

pracy), 

- ograniczają jednostkom i grupom szanse rozwoju (np. kobietom z uwagi na pryzmat 

androcentryzmu, obu płciom z uwagi na pryzmat rodzaju i esencjalizm biologiczny).  

WyróŜnia się cztery poziomy występowania seksizmu: poziom indywidualny  (dotyczy jednostek i ich 

postaw wobec płci i rodzaju), społeczno-strukturalny (wiąŜe się ze statusem przypisywanym 

partnerowi interakcji w zaleŜności od jego płci i jest manifestowany w relacjach interpersonalnych i 

grupowych), instytucjonalny (przejawy dyskryminacji ze względu na płeć występujące w instytucjach - 

w ich strukturze, organizacji, ideologii, czy utrwalonych tradycją, często nieuświadomionych wzorcach 

zachowań),  kulturowy (jawne i ukryte załoŜenia na temat płci i rodzaju, rozpowszechnione w danym 

społeczeństwie i wywierające wpływ na zachowanie członków danej kultury; te przekonania i 

wynikające z nich praktyki społeczne tworzą i podtrzymują nierówności). 

 

Słowniczek opracowany na podstawie: Pankowska D., Wychowanie a role płciowe. Program 

edukacyjny, GWP, Gdańsk 2005, s.270-284, przypisy - tamŜe; oraz Pankowska D., Wychowanie a role 

płciowe. GWP, Gdańsk 2005,  s.13-35, s.118-130) 
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