




 Pentru mult timp, băieţii au avut rezultate 

la matematică mai bune ca fetele. 

 

 Astăzi fetele obţin în şcoală, în medie, 

rezultate la matematică la fel de bune 

ca băieţii. 



  

În anul 2014  

 Femeile - doar 15% din inginerii din 

Statele Unite 

 25% dintre specialiştii în matematică şi 

informatică – femei 

     NSF, Science & Engineering Indicators, 2014 
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 ABILITĂŢI INTELECTUALE? 
› Da, încă se mai pune această întrebare... 

 

› Nu, nu există diferenţe de IQ între băieţi şi 
fete (Lynn & Irwing, 2004). 

› Băieţii au un avantaj în sarcini care solicită 
abilităţile spaţiale, ex: rotiri mentale 

 

› Fetele au un avantaj în sarcinile care solicită 
abilităţile de comunicare scrisă. 









 PUR ŞI SIMPLU NU SUNT INTERESATE DE 

DOMENIU? 

› Multe fete şi femei raportează că nu sunt 

interesate de domeniul ştiinţei şi tehnologiei – 
mai ales începând cu adolescenţa timpurie. 

 

› Chiar şi dintre fetele care excelează la 
matematică, doar unele dintre ele decid să 

urmeze o carieră STIM. 

 



 PUR ŞI SIMPLU NU SUNT INTERESATE DE 

DOMENIU? 

› Fetele îşi evaluază abilităţile matematice ca 

fiind mai scăzute decât şi le autoevaluează 
băieţii. 

 

› Fetele îşi stabilesc standarde mult mai înalte 
ca semn al succesului în domeniile 

considerate în mod tradiţional ca fiind 

domenii de băieţi. 



 PUR ŞI SIMPLU NU SUNT INTERESATE DE 

DOMENIU? 

› Rolurile de gen prescrise cultural: femeile 

sunt mult mai interesate să activeze în 
domenii care au relevanţă socială. 

 

› Dificultăţi în a păstra echilibrul dintre muncă 
şi viaţa de familie – o problemă a femeilor. 



 ACCENTUL PUS PE ÎNCLINAŢIE PENTRU 

SUCCESUL ÎN STIM? 

› În culturile care produc un numar mare de 

absolvenţi de ştiinţe şi matematică, cu o mare 

parte din aceşti absolvenţi fiind femei, 

concepţia generală consideră că la baza 

succesului stă efortul, nu înclinaţia nativă. 

 

› În cultura occidentală se pune accent pe 

înclinaţiile native ale copiilor şi matematica e 

considerat un domeniu unde talentul contează.  



* O atitudine de 

tip CREŞTERE  

le protejează pe 

fete în faţa 

stereotipurilor de 

gen 





 

 Copiii sunt conştienţi de stereotipuri încă 

dinainte de şcoala primară. 

 

 





 Datorită stereotipului despre abilităţile 
matematice ale fetelor: 
› Fetele vor simţii nevoia de a încerca să 

reducă posibilitatea de a fi judecate ca 
incompetente şi vor avea tendinţa să evite 
domeniile STIM. 

 

› La un test de matematică, fetele vor resimţii 
o încărcătură cognitivă şi emoţională 
SUPLIMENTARĂ, chiar dacă aceasta nu este 
conştientizată. 

 La simpla activare a stereotipului performanţa 
fetelor e afectată. 





 Oamenii au tendinţa de a considera 
femeile din domeniile “masculine”, cum 
sunt domeniile STIM, ca fiind FIE 
competente, FIE plăcute, nu ambele. 

 

 Pentru a compensa, femeile trebuie să 
depună un efort suplimentar să fie 
percepute ca: 
› Înţelegătoare 

› Atente la ceilalţi 

› Grijulii 



 EXEMPLU: Cultura departamentelor de 
Computer Science – Margoloise & Fisher, 2002   

 

 Cum “se face” performanţă în 
informatică: 
› Eşti un băiat care de mic copil ai fost absolut 

fascinat de computere şi informatică, pe 
parcursul întregii tale adolescenţe te-a 
pasionat intens acest domeniu şi la facultate 
te-ai focalizat doar pe studiul informaticii. 







Mary 

Sherman 

Morgan, 

America's first 

female rocket 

scientist. 
 



Frances Elizabeth 

"Fran" Allen (born 

August 4, 1932) is an 

American computer 

scientist and pioneer 

in the field of 

optimizing compilers. 



Augusta Ada King, or 

Ada Lovelace, whose 

work turning Charles 

Babbage's 

calculating machine 

into computing 

foreshadowed the 

modern computer.  



Few know who truly 

was in charge of 

overseeing the 

Brooklyn Bridge‘s 

construction and 

completion was Emily 

Warren Roebling, the 

world’s first female 

field engineer.  



Aeronautical engineer Laurel 
van der Wal had a career as a 

model, art instructor, & deputy 

sheriff before training to be a 

pilot. At UC she became an 

aeronautical engineer, 

winning the Society of Women 

Engineers Achievement 

Award in '61 when she was 

head of bioastronautics at 

Space Technology Labs. 



Melba Roy, NASA 

Mathmetician, at the 

Goddard Space Flight 

Center in Maryland in 

1964. Ms. Roy led a 

group of NASA 

mathematicians known 

as “computers” who 

tracked the Echo 

satellites. 












