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Wstęp 

 

 

 

Doświadczenia zebrane w trakcie dotychczas podejmowanych działań Fundacji na Rzecz Równości, 

związanych, m.in. z wspieraniem osób doświadczających przemocy, sprowokowały nas do namysłu 

nad znaczeniem płci w konstruowaniu się ról społecznych oraz konsekwencji z nich wynikających.  

 

Najjaskrawszym przykładem, do czego prowadzi powielanie stereotypów płciowych, jest zjawisko 

przemocy związanej z płcią. Statystyki są porażające: ponad 90% osób doświadczających przemocy 

domowej to kobiety, zaś około 95% sprawców to mężczyźni. Dziewczętom i kobietom zagraża także 

przemoc seksualna – przy czym jeśli chodzi, np. o gwałty, w 91% przypadków kobieta znała wcześniej 

sprawcę. Dziewczęta z reguły nie są uczone jak się bronić – przeciwnie, przekaz, jaki niesie ze sobą 

zwłaszcza kultura masowa, uczy je, że powinny być atrakcyjne i seksualnie dostępne1. Policja 

zauważa, że tylko 16% gwałtów jest w ogóle zgłaszanych. Tylko kilka procent trafia do sądów2. 

Pamiętajmy w tej analizie, że mężczyźni nie przychodzą na świat jako sprawcy przemocy – stają się 

nimi na skutek oddziaływania męskiego stereotypu – norm dotyczących tego, co to znaczy być 

mężczyzną3. 

Temat przemocy (przemocy domowej) jest bardzo ważny z uwagi na konsekwencje osobiste 

i społeczne stron. Analizując sytuacje z jakimi się spotykamy, postawiłyśmy pytanie: „dlaczego ofiara 

przyjmuje rolę uległą, dlaczego trudno jest jej podjąć decyzję o zmianie?” Odpowiedz w naszym 

przekonaniu znajduje się w sposobie kształtowania naszej płci społeczno-kulturowej. Na jakim etapie 

należałoby wprowadzać zmiany, aby umożliwić kształtowanie postaw wyrażających się w świadomym 

wizerunku własnego „ja” wspartego prawami, jakie posiada każda osoba? 

 

Przyzwolenie na dyskryminację i przemoc kształtowane przez lata jako zachowania zgodne z normą 

obecnie stają się tematem coraz częściej podejmowanym, budzącym emocje oraz różne stanowiska.  

Jednym z celów naszych działań jest zwrócenie uwagi na problemy, jakie, w naszym przekonaniu, 

funkcjonują w społeczeństwie, których konsekwencje widzimy, m.in. w rodzinach doświadczających 

przemocy czy osobach dyskryminowanych ze względu na płeć.  

                                                           

1
 J. Piotrowska, A. Synakiewicz, Dlaczego dziewczęta są agresywne? Szkoła wobec problemu przemocy ze względu na płeć, 

Społeczny Monitor Edukacji, grudzień 2010, www.monitor.edu.pl, data odczytu: 12.12.2012. 

2 E. Rutkowska, Genderowe podstawy przemocy wobec dziewcząt [w:] Przeciwdziałanie przemocy i przemocy seksualnej wobec 
dziewcząt. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2009. 

3 Respekt lubi respekt. Dziewczyna i chłopak w życiu i w szkole, Stowarzyszenie w stronę dziewcząt,  Filary kampanii „Mężczyźni 
mówią NIE przemocy”, s. 56, http://www.wstronedziewczat.org.pl/downloads/scenariusze_niezla_laska.pdf, data odczytu: 
12.12.2012. 
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Każdy człowiek ma prawo do życia wolnego od dyskryminacji i przemocy. Równocześnie na co dzień 

nie postrzegamy siebie jako „ludzi” (w domyśle osoby o równych prawach) – tylko jako kobiety 

i mężczyzn (dziewczynki i chłopców), wobec których funkcjonują w naszej świadomości stereotypy 

oparte na normach i zasadach współżycia społecznego. Nie bez znaczenia w tym przypadku jest 

kultura w jakiej się wychowujemy. W zależności od regionu zamieszkania oraz pochodzenia naszych 

najbliższych normy te opierają się na innych tradycjach, co do zasady jednak możemy znaleźć w nich 

ukryte wspólne cechy. Będąc wychowanym w ramach jednej zwartej ideologii narodowej, każdy 

człowiek wraz z wychowaniem i edukacją otrzymuje własną historię i kulturę, w której zawarte są 

stereotypy innych grup, wzorce zachowań i rytuały, według których może żyć tak, by czuł się 

bezpiecznie4.  

Od urodzenia nasze wychowanie determinują obowiązujące społecznie normy. Dotyczą one płci i tego 

co jest odpowiednie np. podczas doboru ubrań lub zabawek dla dzieci, jak również całego szeregu 

zachowań np. sposobu ubioru w czasie żałoby, zachowania się przy stole, w szkole czy w autobusie. 

Te przykłady pokazują jak sami, nieświadomie, tworzymy oczekiwania i normy tego, co jest właściwe 

dla każdej z płci (tego co męskie oraz tego co kobiece). Tym samym określamy zbiór cech tworzących 

płeć społeczno-kulutrową. W odróżnieniu od płci biologicznej będzie ona zależna od miejsca i czasu 

w którym się znajdziemy. Przykładem może być edukacja. Dziś nikogo nie zastanawia czy dziewczynki 

powinny zdobywać wykształcenie w szkołach – ale jeszcze niedawno dostęp dziewcząt do edukacji był 

ograniczony lub niemożliwy.  

 

W życiu społecznym otrzymujemy ciągłe, nowe bodźce, które kształtują nasze postawy i zachowania. 

Role narzucone, których pełnienia uczy socjalizacja w rodzinie już od najmłodszych lat, wiążą się 

z natury rzeczy ze stereotypami płciowymi, zawodowymi, rasowymi i etnicznymi5. Najczęściej proces 

opanowywania obowiązujących wzorów zachowań i wartości ma miejsce w kontaktach bezpośrednich. 

Według Fishmana (1956) uczenie to, w podejściu kulturowym, związane jest z językiem jako 

reprezentacją poglądów grup społecznych. Nie istnieją bowiem niewerbalne stereotypy społeczne, 

a proces nabywania i zmiany stereotypów zachodzi przez język, komunikację i werbalizację postaw 

w danej kulturze6. 

System edukacyjny stanowi wymiar ładu społecznego jako jedna z najważniejszych przestrzeni 

socjalizacji wtórnej: kształtowania zarówno „obiektywnej” wiedzy o świecie, jak i postaw 

światopoglądowych, a także wpajania panujących w danej epoce idei i ideologii oraz narzucania 

systemów wartości i wyobrażeń, w tym z zawartymi w nich pojęciami „normalności”, „naturalności” 

                                                           
4
 M. Wójcik, Efektywność specyficznych i niespecyficznych sposobów zmiany negatywnych stereotypów Etnicznych, Katowice 

2008, s. 29 http://w,ww.sbc.org.pl/Content/12743/doktorat2935.pdf, data odczytu: 10.12.2012. 

5 Tamże, s. 29. 

6 Tamże, s. 29 
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czy „swojskości”. W tym sensie system edukacji można postrzegać jako jeden z najważniejszych 

filarów społecznego porządku, dającego się opisać w kategoriach struktury schierarchizowanych 

pozycji, różnie wartościowanych znaczeń, dominujących i porządkowanych tożsamości, oraz 

dozwolonych i zakazanych działań.7 

Dlatego w realizowanym projekcie podjęłyśmy się zadania przyjrzenia się edukacji w przedszkolu. 

Tu, obok najistotniejszej roli rodziny, pojawia się instytucja – przedszkole, którego program oraz 

nauczyciele, w naszym przekonaniu może wiele zmienić w przygotowaniu kobiet i mężczyzn 

do dorosłego, świadomego życia. 

 

Dzieci w przedszkolu nie tylko poznają otaczający je świat, ale także uczą się budowania relacji 

z innymi oraz swoich przyszłych ról społecznych. Do najważniejszych potrzeb psychicznych dzieci 

należą: poczucie bezpieczeństwa – rozumiane, m.in. jako poczucie bycia akceptowanym, poczucie 

własnej wartości – czyli aprobaty dla siebie samego i własnych działań, także w grupie rówieśniczej, 

oraz potrzeba autorytetu – takich dorosłych, którzy potrafią wytyczyć jasne granice, a jednocześnie 

dać dziecku zrozumienie, bliskość i akceptację, nawet jeśli postępuje ono niezgodnie ze stereotypami. 

Okazuje się, że dla małych dzieci to płeć jest kluczem do oceny otoczenia (innych ludzi). Zasada jest 

prosta: chłopcy uważają innych chłopców (i mężczyzn) za lepszych, a płeć przeciwną – za gorszą. 

Analogicznie postrzegają świat dziewczynki. W wieku przedszkolnym płeć wpływa zresztą nie tylko 

na klasyfikowanie ludzi, ale też na przykład na zapamiętywanie opowieści (chłopcy wolą bajki 

z męskimi bohaterami i odwrotnie)8. 

Warto w tym miejscu przywołać teorię społecznego odzwierciedlania uprzedzeń. Mówi ona, że proces 

stopniowego przejmowania stereotypów i postaw, podzielanych w rodzinie czy w ważnych grupach 

społecznych, rozpoczyna się bardzo wcześnie. Nabywanie to jest częściowo nieświadome, niezależne 

od własnej aktywności dziecka. Podstawową rolę w treści przekazywanych poglądów i nastawień ma 

kontekst społeczny, w jakim wychowuje się dziecko, i kulturowo podzielane wartości, np. tolerancja 

i równość lub przeciwnie dyskryminacja i ksenofobia. Poprzez proces społecznego uczenia się 

(modelowanie, empatyczne przejmowanie wzorców, przekazywane wartości, baśnie, przestrogi, 

etykiety), dzieci przejmują postawy i stereotypy własnej grupy społecznej. Utrwalanie się nabytych 

preferencji postępuje wraz z wiekiem i gromadzeniem przez dziecko wiedzy społecznej. Dobre 

doświadczenia edukacyjne (przedszkole, szkoła) i społeczne (media, osoby publiczne) mają 

podstawowe znaczenie dla procesu uczenia się akceptacji odmienności i nabywania umiejętności 

przyjmowania zróżnicowania kulturowego9. 

                                                           
7 K. Gawlicz, M. Starnawski, Obcy polskiego systemu edukacyjnego 20 lat po zmianie systemowej, niepublikowany maszynopis, 
Wrocław 2012, s. 1. 

8 Wszystko o Ewie, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 2011, s. 10. 

9
 Wyzwania i zadania nowoczesnej placówki wychowania przedszkolnego w świetle przemian społecznych w Polsce w pierwszej 

dekadzie XXI wieku, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Warszawa 2011, s. 28. 
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Więcej, to właśnie doświadczenia edukacyjne z przedszkola mają podstawowe znaczenie dla procesu 

uczenia się i tworzenia pozytywnych postaw społecznych oraz modyfikacji uprzedzeń. To przedszkole 

jest w praktyce często jedyną organizacją publiczną mającą szansę prowadzenia względnie 

systematycznej i wielowątkowej pracy na rzecz kształtowania pozytywnych postaw społecznych 

u dzieci10. 

Wiele czynników współdecyduje o efektywności edukacji przedszkolnej. Ważne jest więc nie tylko, czy 

i jak długo dziecko jest objęte taką edukacją, ale też jak jest ona realizowana, przez jak 

przygotowanych nauczycieli, w jak licznych grupach, wreszcie w jaki sposób oddziaływanie 

przedszkola łączy się z funkcjonowaniem rodziny. 

Na przykład, w realizowanym w latach 90. XX wieku przez The International Association for Evaluation 

of Educational Achievement (IEA) Preprimary Project (Karwowska-Struczyk, 2000; Montie, Xiang, 

Schweinhart, 2006), longitudinalnym międzynarodowym studium, w którym badano dzieci cztero- 

a następnie siedmioletnie, okazało się, że rozwój językowy i poznawczy siedmiolatków we wszystkich 

10 krajach objętych badaniem (w tym w Polsce) jest pozytywnie związany z liczbą lat nauki 

nauczyciela, dydaktyczną orientacją na swobodną zabawę w trakcie zajęć, wysokim poziomem 

indywidualizacji kształcenia oraz dostępnością i jakością dodatkowych materiałów, którymi dziecko 

mogło się bawić.11  

 

Myśląc o edukacji równościowej dzieci, przedszkola powinny zmienić nie tylko jednostkowe metody 

pracy, ale „filozofię” leżącą u podstaw pracy z dzieckiem – czyli pracę nauczycieli/lek skupioną nie 

tylko wokół technicznych kwestii (metodyka), ale przede wszystkim wokół zmiany sposobu myślenia 

o edukacji12. W badaniach dotyczących płci i edukacji wskazano, że postrzeganie przez nauczycieli 

i nauczycielki męskości i kobiecości jest kluczowym czynnikiem w ich relacjach z dziećmi i może być 

ważnym elementem równego traktowania obu płci13. Dlatego postulatem w stosunku 

do nowoczesnego nauczyciela/lki pozostaje wzrost samoświadomości i wrażliwości poznawczej, 

a także szczególna troska o unikanie stereotypów wychowawczych, społecznych i kulturowych. 

Nauczyciel/lka wywiera wpływ na ucznia/ennicę, każdym swoim gestem i słowem, zachowaniem, 

przez to kim jest i jak postrzega świat, innych ludzi, samego siebie. To wszystko jest istotne 

w działaniu edukacyjnym, ponieważ jest ono ze swej istoty działaniem komunikacyjnym. Stąd 

kompetencje, których wymaga wykonywanie tej pracy, są z natury niegotowe, niewystarczające, stale 

                                                           
10 Wszystko o Ewie, s. 11. 

11 Raport o edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2010, s. 128. 

12 A. I. Brzezińska, R. Kaczan, J. Matejczuk, P. Rygielski, Droga edukacyjna sześciolatków – szkoła 
czy przedszkole. Rekomendacje dla polityki edukacyjnej, Warszawa 2011, s. 10. 

13 Różnice w wynikach nauczania a płeć uczniów, Komisja Europejska EURYICE, Warszawa 2010, s. 11. 



 10 

wymagające zmian i uzupełnień.14 To zadanie stoi nie tylko przed nauczycielami/lkami. Proces zmian 

będzie możliwy tylko wtedy, jeżeli zaangażowane będą w nim wszystkie strony: rodzice, 

nauczyciele/lki, dyrektorzy/rki oraz władze samorządowe i rządowe. Potrzebna jest w nim 

autorefleksja i poszukiwanie szerszego kontekstu działań wychowawczych i edukacyjnych jako część 

i oddziaływań społecznych.15 

 

Przedstawione powyżej powody wpłynęły na decyzję zespołu projektowego, aby zamiast publikacji 

dobry praktyk opracować wskazówki dla nauczycieli/lek, rodziców oraz opiekunów/nek, które 

w perspektywie pracy edukacyjnej pozwolą na dostosowanie każdego z podejmowanych działań 

w sposób zapewniający realizację podstawowych zasad polityki równości.  

 

Przeprowadzone przez nas badania pilotażowe potwierdziły funkcjonujące w społeczeństwie 

stereotypy postrzegania kobiet i mężczyzn. Kategorie te „upewniają nas”, czego oczekuje się 

od każdej z płci, ale również pozwalają dostrzec cechy charakterystyczne dla ofiar i sprawców 

przemocy. 

Dla osób zaangażowanych w pracę Fundacji na Rzecz Równości (założycieli/lek, członków/iń, 

wolontariuszy/ek oraz ekspertów/ek) edukacja równościowa jest kluczem do profilaktyki przemocy. 

Odgrywa również rolę edukacji obywatelskiej poprzez zwiększanie świadomości praw i obowiązków, 

wynikających z życia w społeczeństwie, uczy radzić sobie z emocjami, rozwija empatię, ale 

i asertywność.  

 

Jesteśmy przekonani/ne, że w Polsce niewystarczająco dostrzega się problem nierówności 

edukacyjnych związanych z płcią i ich konsekwencji społecznych. Stopień regulacji i ram prawnych jest 

niezadawalający. Brakuje krajowej strategii stanowiącej podstawę dla organów prowadzących 

oraz nauczycielek i nauczycieli.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli, Wrocławska Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1994, 
s. 9. 

15 Wyzwania i zadania nowoczesnej placówki wychowania przedszkolnego w świetle przemian społecznych w Polsce w pierwszej 
dekadzie XXI wieku, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Warszawa 2011, s. 44. 
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Opis projektu 

 

 

 

Projekt pt. „Innowacyjna metoda dialogu społecznego, jako źródło rozwoju świadomości w zakresie 

równości w edukacji przedszkolnej”, powierzony do realizacji Fundacji na Rzecz Równości przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego, trwał od maja do grudnia 2012 r. Realizacja zadania współfinansowana 

była przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

Założeniem projektu było wspomaganie edukacji przedszkolnej w zakresie stosowania i wdrażania 

polityki równościowej. 

Adresaci/tki projektu, to przedstawiciele/lki poszczególnych grup, wywodzących się gmin partnerskich 

i miasta Wrocław: rodzice, dyrektorzy/rki i nauczyciele/lki edukacji przedszkolnej, administracja 

samorządowa, przedstawiciele/lki szkolnictwa wyższego – eksperci/rtki i studenci/tki pedagogiki. 

Do realizacji zadania publicznego zaproszono 10 gmin z Dolnego Śląska (5 wiejskich, 4 miejskie 

i gmina Wrocław), partnerów, z którymi zostały podpisane listy intencyjne. Zostały nimi następujące 

gminy: Bielawa, Ciepłowody, Czernica, Długołęka, Kłodzko, Oleśnica, Trzebnica, Wisznia Mała, Wołów 

i Wrocław. 

W okresie od czerwca do września 2012 r. na reprezentatywnej grupie respondentów/tek (505 ankiet) 

zostało przeprowadzone badanie pilotażowe (z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego) w celu 

zdiagnozowania poziomu i sposobów realizacji polityki równościowej na pierwszym etapie 

edukacyjnym, tj. w przedszkolu. Wyniki ilościowe stanowiły inspirację do dyskusji podczas Open 

Forum pt.: „Obecność polityki równości w edukacji przedszkolnej: prawda czy fikcja?”. Otwarte forum  

odbyło się 9 listopada 2012 r. o godzinie 17.30 w sali Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych Sektora 3, przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Podczas wspólnej otwartej debaty, 

prowadzonej jedną z metod psychologii procesu (OF), spotkali się przedstawiciele grup docelowych 

i środowisk opiniotwórczych. 

Podsumowaniem realizowanego projektu jest raport obejmujący analizę uzyskanych danych, rezultaty 

Open Forum i rekomendacje ekspertów/tek w realizacji polityki równościowej w edukacji przedszkolnej 

na terenie Dolnego Śląska. 

 



 

 



Open Forum (Otwarte Forum) 

 

 

 

Open Forum (OF) to metoda będąca rodzajem debaty publicznej, opracowana przez Arnolda Mindella 

i jego współpracowników/c, od lat stosowana w wielu miejscach na świecie. Prowadzący spotkanie – 

facylitatorzy/ki – pogłębiając stanowiska stron w konflikcie, starają się wyjść poza role do bardziej 

osobistych relacji, wydobyć to, co w większości debat publicznych jest pomijane oraz pomóc stronom 

spotkać się i zrozumieć. 

Ideą Open Forum jest doprowadzenie do spotkania jak najbardziej zróżnicowanej grupy osób, 

reprezentującej najszersze spectrum poglądów na dany temat oraz poznanie motywacji stojących 

za przedstawionymi poglądami. Zasadą spotkania jest pełne ujawnienie opinii oraz postawa akceptacji 

wyrażonej opinii jako faktu (bez oceniania). Celem Open Forum jest uzyskanie świadomości istnienia 

zróżnicowanych poglądów oraz wspieranie uczestników/czek w ich jak najpełniejszym wyrażeniu. 

Uzyskanie różnorodnego, pełnego oglądu danego zagadnienia, obrazującego jego złożoność, wzbudza 

refleksję uczestników/czek w nowej perspektywie. Głębokie zrozumienie sytuacji daje szansę na 

pojawienie się nowych pomysłów i rozwiązań. 

Forma ujawniania różnorodnych poglądów oraz ich informacyjny charakter jest wyróżnikiem 

zastosowanej metody, która w Polsce nie jest jeszcze powszechna.  

O innowacyjnej, na gruncie polskich doświadczeń, metodzie Open Forum dowiedziałyśmy się dzięki 

wolontariuszce Fundacji, która miała okazję obserwować i uczestniczyć w Open Forum organizowanym 

w Stanach Zjednoczonych. Tematyka, którą Fundacja się zajmuje, wymaga znajomości poglądów 

różnych stron, dlatego diagnozując stopień realizacji polityki równościowej w edukacji metoda ta była 

oczywistym wyborem. Brak wiedzy o stanowiskach różnych grup wobec tematyki równości powoduje, 

że podejmowane działania niejednokrotnie opierają się na własnych „stereotypowych” osądach, 

popartych jednostkowymi zdarzeniami. 

 

Realizacja Open Forum 

Do udziału w Otwartym Forum zaproszeni zostali/ły przedstawiciele/lki gmin z Dolnego Śląska, 

współpracujących z Fundacją na Rzecz Równości, przedstawiciele/lki Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorzy/rki i nauczyciele/lki wychowania przedszkolnego, rodzice, 

eksperci/tki, przedstawiciele/lki nauczycieli/lki akademickich/e. Udział w OF wzięły również osoby 

zainteresowane tematem (m.in. przedstawiciele/lki organizacji pozarządowych), które pojawiły się 
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w odpowiedzi na zaproszenie umieszczone na plakatach, stronie internetowej Fundacji oraz na potralu 

społecznościowym Facebook. Łącznie mieliśmy/łyśmy przyjemność gościć 46 osób, w tym 34 kobiety 

i 12 mężczyzn. Najliczniej reprezentowaną grupą były nauczycielki i nauczyciele oraz rodzice, najmniej 

licznie przybyli dyrektorzy/rki przedszkoli oraz opiekuni/ki domowi/e. W odniesieniu do ostatniego 

wskazania, dane o liczbie opiekunów/nek domowych mogą nie być miarodajne, gdyż nie wszyscy 

rodzice pozostający w domu z dziećmi postrzegają siebie w tej roli. Grupa, która uczestniczyła w Open 

Forum, najczęściej wyrażała swoje poglądy podczas konferencji i warsztatów (26%), debat 

publicznych (21%) oraz na forach dyskusyjnych (16%). 

 

Głosy w dyskusji – ujawnione poglądy 

Uczestnicy/czki podczas spotkania mieli/ły możliwość wysłuchania wypowiedzi kilku zaproszonych 

gości, następnie facylitatorki zaprosiły ich do wygłoszenia swoich poglądów. W badaniu, 

z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, wskazali/ły oni/ne, że przede wszystkim zależy im na 

poznaniu poglądów innych uczestników/czek forum, przy czym aż 14 osób oceniło swoją wiedzę 

o polityce równościowej w edukacji na poziomie dobrym, 8 na poziomie bardzo dobrym i 2 w stopniu 

celującym. Odpowiedzi na poziomie 1-3 było łącznie 20, co stanowi 45% ogółu uczestników Open 

Forum. 

W wypowiedziach zaproszonych gości pojawiły się następujące opinie: 

Opinia 1 – Edukacja równościowa w Polsce w uczelniach, to fikcja. 

Zagadnienie to nie pojawia się w programach studiów, przekazywanie tej wiedzy studentom/tkom 

wymaga indywidualnego opowiedzenia się wykładowcy/czyni po stronie tej edukacji. Programy 

nauczania w szkołach i przedszkolach tworzone są w konserwatywnych środowiskach, ewentualnie 

tylko w nieco bardziej liberalnych. Nie ma zrozumienia tego, czym jest marginalizacja, studenci/tki nie 

mają znajomości i rozumienia kategorii równości, nie mają świadomości znaczenia tej kategorii.  

Badania wykazują, że szkoły i przedszkola utrwalają stereotypy, wyrównywanie szans nie następuje, 

żywe są stereotypy Polaka – katolika i heteroseksualisty. Zdaniem mówcy – pracę w zakresie edukacji 

dla równości w największym stopniu wykonują obecnie w Polsce organizacje pozarządowe. System 

edukacji ignoruje zagadnienia równości. 

Opinia 2 – Polityki równości nie ma w naszych domach. 

W rodzinach utrwalany jest tradycyjny sposób socjalizacji, dominują stereotypowe wzorce 

i zachowania. Jest to siła kultury, w której żyjemy, przyzwyczajeń, co do tego, jakie osoby odgrywają 

określone role społeczne. W domach nie rozmawia się o pracy kobiet tak często jak o pracy mężczyzn, 

uważając je za mniej ważne i nieciekawe. Zachowań i poglądów, które dzieci prezentują 
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w przedszkolu, uczą się u siebie w domu. Jednak świat się zmienia, wzorce się wyczerpują i  musi 

pojawić się miejsce dla rodzin, gdzie role są wymienne. 

Opinia 3 – W przedszkolach edukacja równościowa to również fikcja. 

� Zawód nauczyciela/lki wychowania przedszkolnego jest mocno sfeminizowany. Jest bardzo 

niewielu mężczyzn wykonujących ten zawód (np. we Wrocławiu jest ich ok. pięciu). Nie ma 

zainteresowania ze strony mężczyzn do podjęcia kształcenia w tym zakresie.  

� Mężczyzna będący nauczycielem przedszkolnym twierdził z kolei, że spotkał się 

z dyskryminacją za strony kobiet – nauczycielek – i stereotypem, że mężczyzna nie nadaje się 

do opieki nad dziećmi i że sobie nie poradzi. Uważa, że kobiety bronią swych pozycji 

w zawodach, w których dominują, oraz że dyrekcje przedszkoli boją się zatrudnić mężczyznę, 

aby nie narazić się na protesty rodziców i personelu (również z powodu żywych 

w społeczeństwie obaw przed pedofilią). 

Opinia 4 – Przy aplikowaniu o pracę widać wyraźnie różnice między płciami w zakresie 

oceny własnej wartości i swych umiejętności. 

Kobiety, pomimo, że są lepiej wykształcone, zwykle aplikują o stanowiska poniżej swoich możliwości. 

Nie są pewne swej wartości na rynku pracy, natomiast mężczyźni bez oporów aplikują na stanowiska, 

które są powyżej ich możliwości. Zastanawiający jest również fakt, że do konkursów na dyrektorów/rki 

przedszkoli bardzo rzadko zgłaszają się mężczyźni (we Wrocławiu na tym stanowisku w roku 2012 

nie było żadnego mężczyzny).  

Opinia 5 – Religijność niekoniecznie musi oznaczać patriarchalne stosunki w rodzinie i nie 

musi wykluczać wychowania dla równości. 

Jak stwierdziła jedna z uczestniczek, możliwe jest partnerstwo rodziców w związkach osób religijnych 

i unikanie stereotypów związanych z rolami płciowymi. 

Opinia 6 – Szkoły nie są przygotowane do wprowadzania polityki równości. 

Nauczyciel/lka zainteresowany edukowaniem dzieci w zakresie równości „przemyca” zagadnienia 

równości przy okazji innych tematów, musi naprawdę chcieć to robić i wykazywać własną inwencję. 

Nauczyciele/lki jako grupa zawodowa nie są przygotowani/ne do edukacji na rzecz równości i nie są 

otwarci/rte na te zagadnienia. Brak edukacji nauczycieli/lek zachęcającej, aby przezwyciężali/ły własne 

stereotypy i wewnętrzne opory. 

Opinia 7 – Organy prowadzące placówki oświatowe nie realizują polityki równości. 

� Organy te ani nie realizują strategii w tym zakresie, ani nie ustalają żadnych standardów. 

Projekty, które są realizowane, w ogóle tę politykę równości pomijają. Pojawiają się one jedynie 
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w sytuacji realizacji projektów, w których instytucja organizująca konkurs, wymaga stosowania 

polityki równych szans (np. projekty dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

� Wytworzyła się sytuacja, w której wielu rodziców chce edukacji równościowej, dyrekcje 

placówek deklarują poparcie, wydaje się, że chcieliby tego, ale ta edukacja się nie wydarza, nie 

można zajęć równościowych prowadzić „tak po prostu”, nie są przewidziane programem. 

� Brak „odgórnych” wskazówek dla nauczycieli/lek, jak mają reagować w sytuacjach 

stereotypizacji i nietolerancji (np. nazwanie chłopca gejem, bo pocałował kolegę). 

� Nauczycielki i nauczyciele sami powielają stereotypy i wprowadzają podział płci nawet tam, 

gdzie nie jest on w ogóle potrzebny (kto zrobi to szybciej, dziewczynki czy chłopcy?). 

� Nauczycielki i nauczyciele realizujący politykę równości muszą nieraz konfrontować się 

z rodzicami, którzy sprzeciwiają się działaniom równościowym i edukacji dla równości. 

Opinia 8 – Nasza akceptacja równościowego praktykowania. 

� Powinniśmy odpowiedzieć również sobie samym na własny użytek, jak dalece bylibyśmy 

skłonni posunąć się w akceptacji i praktykowaniu równości (np. czy wysłalibyśmy syna 

 do szkoły w spódniczce? – na ten temat rozmawiały dzieci w jednym z przedszkoli).  

� Równość należy wprowadzać przez kulturę, rozmowy i wymianę doświadczeń 

od najmłodszych lat. 

Opinia 9 – Należy edukować dorosłych. 

Niezbędna jest edukacja dorosłych oraz wprowadzanie innowacyjnych metod pracy, identyfikacja 

stereotypizacji i trudności we wprowadzaniu polityki równości.  

Opinia 10 – Wprowadzanie równości to dawanie przestrzeni i szansy na inne zachowania. 

Opinia 11 – Strach. 

Strach blokuje ludzi przed wprowadzaniem równości i opowiedzeniem się po jej stronie. Opowiadanie 

się za równością wymaga odwagi ze strony dzieci i dorosłych. 

Opinia 12 – Poruszanie tematyki płci i równości uważa się nadal za „promowanie 

homoseksualizmu”. 

Podczas Forum wielokrotnie powracał temat homofobii obecnej w Polsce i jej wpływu na postrzeganie 

zagadnienia równości i tolerancji. 

Opinia 13 - Duży wpływ na dzieci ma także zachowanie się rówieśników.  
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Opinia 14 – Stereotypowe przedstawianie ról w mass-mediach. 

Stereotypowe przedstawianie ról w programach telewizyjnych i czasopismach ma duże znaczenie 

w kształtowaniu ról społecznych.  

Opinia 15 – Brak wsparcia dla nauczycieli. 

� Nauczyciele/lki, którzy/re prowadzą edukację w zakresie równości, potrzebują wsparcia 

organów państwowych i samorządowych oraz zmian w systemi edukacji, w tym: 

− nadania polityce równości rangi państwowej (urzędowej) wyrażonej poprzez 

wytyczne; 

− czytelne wsparcie i konkretne działania (głosy uczestników: to powinno być wprost 

i jasno zapisane, że dzieciom należy przedstawiać wszystkie modele i poglądy, inne 

religie, stwarzać możliwość dokonywania wyborów); 

− finansowego wspierania działań równościowych. 

 



PODSUMOWANIE 

Obok wyrażanych poglądów pojawiły się pytania: 

� Jakie jest i powinno być zaangażowanie aparatu państwowego i samorządowego 

we wprowadzanie polityki równości? 

� Jakie powinny być granice tego zaangażowania oraz czy i dlaczego są one potrzebne? 

� Czy, i jeżeli tak to w jakim stopniu, należy brać pod uwagę zdanie rodziców, kwestie 

kulturowe, obyczajowe i inne? 

� Czy możliwe i celowe jest poszukiwanie równowagi i harmonii, czy może nie da się 

na obecnym etapie wprowadzać zmian ewolucyjnie, gdyż istnieje pilna potrzeba opowiedzenia 

się za równością i tolerancją, nawet wbrew poglądom znacznej części społeczeństwa? 

 

Podsumowując, uczestnicy/czki dyskusji uważali/ły, że trudności związane z wprowadzaniem 

polityki równościowej wynikają z: 

� braku zaangażowania instytucji państwowych i samorządowych w tematykę równości 

w edukacji, 

� konserwatywnego nastawienia środowiska nauczycielskiego, 

� braku kształcenia w tym zakresie kandydatów/tek do zawodu nauczyciela/lki na wydziałach 

pedagogicznych, 

� rozpowszechnionych i powielanych w rodzinach patriarchalnych stereotypów dotyczących ról 

społecznych kobiet i mężczyzn, 

� powszechnych  obaw przed tak zwanym „promowaniem homoseksualizmu”, z którym 

w sposób bezrefleksyjny  (z powodu braku edukacji na ten temat) wiązana jest polityka 

równościowa, 

� obawy kobiet przed utratą swojej pozycji w dziedzinach, w których obecnie mają wyższą 

pozycję od mężczyzn, 

� przekonania, że chłopcy i dziewczynki różnią się, a polityka równościowa może nie 

uwzględniać tych różnic i działać przeciwko naturalnym skłonnościom dziewczynek i chłopców. 
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REZULTATY – OCENA UCZESTNIKÓW/CZEK I ORGANIZATORÓW/REK 

Uczestnicy/czki oczekiwali/ły po udziale w Open Forum przede wszystkim poznania poglądów innych 

(36 osób) oraz nowej formuły dyskusji (23 osoby). Analiza odpowiedzi udzielonych w badaniu 

na wyjście wskazuje, że ogólnie uczestnicy/czki spotkania pozytywnie ocenili/ły nową formę 

zaprezentowania swoich poglądów (na 41 wypowiedzi 21 to b. dobre i celujące, 12 dobrych), przy 

czym dwa obszary wskazane na wejście zostały ocenione przez większość respondentów pozytywnie 

(oceny 5-6). Szczegółowe wyniki ilustrują wykresy. 
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Uczestnicy/czki Open Forum ocenili/ły również rolę facylitatorek w prowadzonym spotkaniu. Ponad 

połowa z nich (56%) potwierdziła, iż facylitatorki zapewniły możliwość wypowiedzenia własnego 

poglądu, stanowiska. 

Biorąc pod uwagę złożoność tematyki udało się pozyskać interesujące i jednoznaczne sugestie zmian, 

niezbędnych do realizacji celu jakim jest zaistnienie polityki równości w edukacji. Organizatorzy/rki 
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dzięki poznaniu zdań różnych stron realizujących zadania (role) w obszarze edukacji, mogli/ły lepiej 

poznać tematykę i tym samym zrozumieć potrzeby interesariuszy/szki. W opinii organizatorów/rek 

realizacja Open Forum była bardzo wartościowym doświadczeniem, które jednak nie objęło wszystkich 

możliwych „ról” społecznych. Dopełnieniem spotkania w ramach OF stało się forum internetowe, 

w którym użytkownicy/czki wyrazili/ły swoje poglądy, inspirowane artykułem dotyczącym pilotażowego 

raportu opublikowanego prze Fundację na Rzecz Równości: „Dyskryminacja w przedszkolach: chłopcy 

mają lepiej”, data publikacji: 9 listopada 2012 r.16 Analiza całościowa dyskusji skłania 

do następujących wniosków: 

� W społeczeństwie dominuje trudność jawnego wyrażania swoich poglądów. 

� Anonimowi użytkownicy/czki Internetu nastawieni są na atak wobec odmiennych poglądów. 

� Anonimowość ujawnia prawdziwe poglądy uczestników/czek forum. 

� Ta forma wypowiedzi nie konkretyzuje działań, a jedynie podsyca „wojny na słowa”. 

 

Możliwość spotkania osobistego osób zaintersowanych tematyką równości płci w edukacji nie skłoniła 

licznych uczestników/czek forum internetowego do publicznego wyrażenia swoich poglądów. 

Zaproszenie, pomimo dostępności, zostało przyjęte przez kilkadziesiąt osób. Na forum internetowym 

pojawiło się 106 komentarzy. Poniżej znajdują się wybrane komentarze internautów/tek, którzy/re 

w anonimowy sposób odnosili/ły się do problematyki równościowej płci na etapie edukacji 

przedszkolnej. 

Zachowano oryginalną pisownię. 

Gość: PsssSs 09.11.12, 11:59  

Ideologiczny bełkot, jak to facet ma lepiej, "samiec twój wróg". 

I metoda rozwiązania - "skoro chłopcy mają lepiej, a dziewczynki gorzej, to zróbmy żeby chłopcy mieli gorzej". Na tym polega 

równość widziana oczami feministek. 

Gość: Romek 09.11.12, 12:27  

Akurat dzisiaj coraz częściej dyskryminowani są właśnie mężczyźni np. opłata za wstęp dla Pań do dyskotek jest często dużo 

niższa niż dla Panów, składki na ubezpieczenie na życie też dla kobiet są niższe. Przypadków takich jest coraz więcej, jakoś 

mężczyźnie nie protestują. Ale jakby się to działo w drugą stronę to zaraz znalazłyby się jakieś durne baby, które siałyby jakieś 

herezje o nierównym traktowaniu. Trochę mi to dzisiaj przypomina "rasizm" w podejściu takim, że jak "jasnoskóry" określi 

"ciemnoskórego" mianem "czarnucha" to jest to rasizm, a jak "ciemnoskóry" nazwie "jasnoskórego" po prostu "białasem" to 

wtedy wszystko jest ok. Czysta hipokryzja, nic więcej. Niech się lepiej zajmą czymś pożytecznym dla społeczeństwa i dzieci, a 

nie leczeniem swoich wyimaginowanych kompleksów kosztem biednych dzieci i ich rodziców. 

 

 

                                                           
16 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,12822775,Dyskryminacja_w_przedszkolach__chlopcy_maja_lepiej, 
data odczytu: 10.11.2012 r. 
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Gość: trabant 09.11.12, 12:54  

Gość portalu: Romek napisał(a): 

Akurat dzisiaj coraz częściej dyskryminowani są właśnie mężczyźni np. opłata za wstęp dla Pań do dyskotek jest często dużo 

niższa niż dla Panów, składki na ubezpieczenie na życie też dla kobiet są niższe. 

jako przykład dyskryminacji podajesz opłaty za wejście na dyskotekę???? jesteś kaleką umysłową i poważnie to piszesz? Jakby 

to napisać, dyskoteka nie jest niezbędna do życia a praca i związane z nią pieniądze i owszem. A tych statystycznie zarabiają 

więcej mężczyźni niż kobiety przy identycznych kompetencjach i stanowiskach. Różnica jest/była w ubezpieczeniach kierowców 

ale to wynika z ilości wypadków a nie samej płci jak sugerujesz. Ale jak ci nadal smutno z powodu dyskoteki to cię pocieszę, że 

spotykam wyższe opłaty dla kobiet za korzystanie z publicznej toalety. 

Przypadków takich jest coraz więcej, jakoś mężczyźnie nie protestują np. to że mężczyźni nie mogą wejść na basenie do 

damskiej przebieralni? 

Niech się lepiej zajmą czymś pożytecznym dla społeczeństwa i dzieci, a nie leczeniem swoich wyimaginowanych kompleksów 

kosztem biednych dzieci i ich rodziców. 

a co jest pożyteczne dla społeczeństwa decydujesz ty. 

Gość: babka 15.11.12, 09:03  

haha, kto poświęcaj się bardziej pracy... człowieku - zejdź na ziemię :p jak zapytasz faceta co woli: zostać z dzieckiem w domu 

czy w pracy po godzinach to 90% spieprzy do pracy, sami jesteście sobie winni tego jak was traktują 

sverir 10.11.12, 19:18 Odpowiedz 

sugerujesz że pracodawca, dla którego liczy się wyłącznie zysk, będzie rozczulał się płcią 

pracownika? chyba sam w to nie wierzysz. 

W takim razie trudno mówić o jakiejkolwiek dyskryminacji płacowej kobiet, jeżeli pracodawca wcale nie kieruje się płcią. Widać 

problem leży w tych osławionych "równych kompetencjach" pracowników.  

Gość: ktoś 10.11.12, 19:48 Odpowiedz 

sverir napisał: 

czyli obracasz kota ogonem, aby zasugerować, że z racji zawartości majtek masz wyższe kompetencje? Przeczytaj jeszcze raz 

tamto zdanie, tzn. że pracodawca dając zadania do wykonania nie będzie kierował się płcią. Dlaczego z tego wywnioskowałeś, 

że identycznie odnosi się to do płacy?  

Gość: MK 09.11.12, 14:54 Odpowiedz 

Było już wiele eksperymentów (np. w izraelskich kibucach), które jednoznacznie wykazały, że role społeczne nie są wyuczone, 

tylko w znacznej mierze przenoszone genetycznie. Innymi słowy, nawet jak każe się chłopczykom bawić lalkami, 

a dziewczynkom samochodzikami, to gdy zakaz przestanie obowiązywać, obie płcie powracają do swoich naturalnych 

zainteresowań. Niedouczone feministki nie znają badań naukowych, albo ideologia i karierowiczostwo tak im przeżarły mózgi, że 

utopiłyby nawet własne matki, żeby wspiąć się o szczebel wyżej w swoim środowisku. A durny gimnazjalista w GW 

bezkrytycznie przepisuje cały ten bełkot...  
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mar1114 09.11.12, 12:31  

W przedszkolu u moich dzieci jest wydzielony kącik kuchenny tylko dla dziewczynek i kącik tylko dla chłopców z zabawkami typu 

samochody. Tak więc dziewczynki nie mogą się bawić np. koparką, a chłopcy nie mogą ugotować obiadku pomimo swoich 

chęci.  

radeberger 09.11.12, 13:03 Odpowiedz 

Gość portalu: Iwo napisał(a): 

I wiele innych, wszystkie zaś te listy pokazują fakt, o którym Mikke mówi od lat-kobiety po prostu sa mniej inteligentne i przez 

naturę zostały przeznaczone do zadań takich jak 

Niedawno bylo robione gdzies badanie o inteligencji. Mezczyzni dominowali w dwoch grupach - najzdolniejsi i najwieksze durnie. 

Kobiety trzymaly za to srednia na wyzszym poziomie.. 

PS. Mikke mowi tyle samo rzeczy sensownie, co zwyczajnie pie... jak potluczony. Ale trzeba miec niestety wiedze, aby to 

wiedziec. 

doścignione i żaden normalny mężczyzna na poziomie nie zamieniłby się z nimi, nie dlatego,ze to upadlające, ale po prostu 

dlatego,że się do tego nie nadają. 

Upadlajace nie jest kryterium biologicznym, a czysto kulturowym. A jesli ktos sie do czegos nie nadaje, to glownie ze wzgledow 

mentalnych. A to akurat nie powod do samozadowolenia. 

Gdy w rodzinie każdy zajmuje się tym, do czego go natura stworzyła to jest ideal 

nie i szcześliwie, jak pojawia się babsztyl o mordzie środy czy innej femifaszy 

stki i jej mentalnosci to początek katastrofy. 

No popatrz. Czyli powinienem popelnic samobojstwo, bo nie umiem naprawiac samochodu sam i zaden ze mnie mezczyzna? 

Wbrew temu co te idiotki femifaszystki wygadują fakt braku kobiet (lub niewielkiej ich ilości) w zarządach wielkich firm nie 

wynika z dyskryminacji tylko z braku kompetencji. 

Akurat wielkie firmy nie narzekaja na brak kobiet w zarzadach. 

U mnie w domu ja zarabiam pieniadze a żona zajmuje się domem i jest z tego powodu szczęśliwa, chociaż skończyła wyższe 

studia farmaceutyczne i jest mądrą osobą, to wie, że absurdem byłoby pracowanie za te śmieszne 4000 złotych w aptece, żeby 

tylko udowadniać światu, jaką to jest wyzwoloną kobietą. Takiej mądrości życiowej życzę śmiesznym felietonistkom koszerniaka. 

Jesli twoja kobita jest szczeslia - good4her. Ale jesli ktoras woli byc "wyzwolona" - to chociaz jej tego nie utrudniaj. 

--  

Fortune plango vulnera 

stillantibus ocellis 

quod sua michi munera 

subtrahit rebellis.  
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Gość: Iwo 09.11.12, 13:24 Odpowiedz 

Ale tu nie ma powodów do sporu, co najwyżej inna interpretacja co nieco. 

Jest dokładnie tak, jak napisałeś-według badań mężczyźni dominują w grupie najbardziej inteligentnych i z tego powodu są 

szefami i właścicielami firm oraz wybitnymi naukowcami. Idioci sa tu nie istotni,bo tworząc związki dobierają sobie równie 

głupie partnerki i jako tacy i tak kariery robić nie będą. Natomiast wspomniany przez ciebie fakt,że kobiety trzymają się raczej 

średniej potwierdza teze,że nadają się do zwykłych prac, w firmach czasem nawet dostają coś poważniejszego, ale na 

stanowiska najwazniejsze juz się nie dostają tak łatwo. 

Twierdzisz, że kobiet w zarządach jest dużo?Powiedz to feministkom, zabiją cie śmiechem albo udusza wąsami. Ostatnio w tok 

fm jedna przekonywała,że to maksymalnie 10 procent kobiet jest w zarządach firm i trzeba to zmienić do czego ma prowadzić 

nowe prawo unijne. Wiec jak to w końcu jest, dużo ich tam czy 10 procent? 

Ja tez nie potrafię naprawiać samochodu i nie ma to nic wspólnego z naturą, po prostu wolałem poświęcić swój czas na naukę 

matematyki finansowej niż dłubania w smarze z młotkiem. Mówię o szerszej kwestii. 

Nie odmawiam kobietom możliwości robienia tzw. kariery, tylko podkreślam,że jest to droga dla kilku procent co najwyżej. 

Problemem jest, gdy większość zabiera się za to. Ale to nie mój problem tylko ich, oraz ich potencjalnych partnerów, kolejnych 

mężów itp.  

 

Pełen dostęp znajduje się na stronie wroclaw.gazeta.pl. Organizatorzy/rki, podobnie jak w idei Open 

Forum, zapoznali/ły się z wypowiedziami, stanowiskami uczestników/czek forum internetowego, 

nie oceniając ich, a jedynie poznając poglądy innych grup.  
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Realizowanie i promowanie równości płci w UE 

 
 

 

Unia Europejska od pięćdziesięciu pięciu lat dąży do zapewnienia równego traktowania kobiet 

i mężczyzn. 

 

Równość kobiet i mężczyzn, od momentu powstania Unii Europejskiej, stanowi jedno 

z fundamentalnych założeń. Uwzględnianie tej problematyki w głównym nurcie polityki jest warunkiem 

koniecznym do osiągnięcia przez UE stabilności gospodarczej, zatrudniania i spójności społecznej. 

Od Traktatu Rzymskiego w 1957 r., który potwierdzał prawo kobiet i mężczyzn do równej płacy 

za jednakową pracę i stanowi podstawę przepisów prawnych zabraniających dyskryminacji 

w odniesieniu do pracy lub zatrudnienia, a także do dostępu do towarów i usług, zasięg i podstawy 

prawne UE były rozszerzane, aby równość płci stała się jedną z powszechnych wartości i kluczowych 

zadań. 

 

Podstawowy element polityki równych szans w Europie stanowią dziś wspólnotowe przepisy prawne 

na rzecz równości płci. Równe prawa kobiet i mężczyzn są przedmiotem 13 dyrektyw europejskich, 

które są wiążące prawnie dla państw członkowskich UE. 27 krajów – Austria (1995), Belgia (1952), 

Bułgaria (2007), Cypr (2004), Czechy (2004), Dania (1973), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francja 

(1952), Grecja (1981), Hiszpania (1986), Holandia (1952), Irlandia (1973), Litwa (2004), Luksemburg 

(1952), Malta (2004), Niemcy (1952), Polska (2004), Portugalia (1986), Rumunia (2007), Szwecja 

(1995), Słowacja (2004), Słowenia (2004), Węgry (2004), Wielka Brytania (1973), Włochy (1952), 

Łotwa (2004) – zobowiązanych jest do wdrożenia tych przepisów wspólnotowych w swoim prawie 

krajowym. 

 

UE utworzyła szereg aktów prawnych, w tym dyrektywy dotyczące dostępu do zatrudnienia, równości 

płac, ochrony macierzyństwa, systemów zabezpieczeń społecznych, samozatrudnienia oraz zakazu 

dyskryminacji. Dzięki tym instrumentom, obywatel, który uzna, że naruszono jego prawa, może 

w swoim kraju wnieść sprawę do sądu. 

 

Definicje UE17 

Wspólnotowe przepisy na rzecz równości kobiet i mężczyzn rozróżniają dyskryminację bezpośrednią 

i pośrednią, molestowanie oraz molestowanie seksualne. 

 

 

                                                           
17 Przepisy prawne na rzecz równości płci w Unii Europejskiej, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 
2008, www.ec.europa.eu, plik pdf, data odczytu: 11.12.2012 r. 
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� Dyskryminacja bezpośrednia 

Oznacza sytuację, w której dana osoba traktowana jest mniej korzystnie z powodu swojej płci niż inna 

osoba w podobnej sytuacji. 

Przykładem dyskryminacji bezpośredniej jest odmowa zatrudnienia kobiety z powodu jej ciąży. 

 

� Dyskryminacja pośrednia 

Dyskryminacja pośrednia występuje wówczas, gdy pozornie neutralne warunki, kryteria lub praktyki 

będą niekorzystne dla osób jednej płci w porównaniu z osobami innej płci, o ile takie warunki, kryteria 

lub praktyki nie są obiektywnie uzasadnione, zgodnym z prawem celem, a sposoby osiągnięcia tego 

celu są odpowiednie i niezbędne. 

Na przykład wymaganie, aby osoba starająca się o pracę miała przynajmniej 170 cm wzrostu, uznane 

zostanie za dyskryminację bezpośrednią, ponieważ taka zasada miałaby negatywny wypływ na o wiele 

większą liczbę kobiet niż mężczyzn. 

 

� Molestowanie 

Molestowanie to niepożądane zachowanie dotyczące płci danej osoby, które ma na celu lub powoduje 

naruszenie godności tej osoby i stworzenie zastraszającego, wrogiego, degradującego, 

upokarzającego lub obelżywego środowiska. 

Przykładem molestowania są powtarzające się obraźliwe lub pogardliwe uwagi dotyczące płci danej 

osoby. 

 

� Molestowanie seksualne 

Molestowanie seksualne to każda forma niepożądanego kontaktu fizycznego, werbalnego 

lub niewerbalnego o charakterze seksualnym, która narusza godność danej osoby, w szczególności 

tworząc zastraszające, wrogie, degradujące, upokarzające lub obelżywe środowisko. 

Przykładem molestowania seksualnego są niepożądane sugestie lub żądania o charakterze seksualnym 

pochodzące od przełożonego lub współpracowników. 

 

Dyrektywy UE w sprawie równości płci 

� Traktat Rzymski WE – 1957 r. 

� Dyrektywa 75/117/EWG dotycząca stosowania zasady równości wynagrodzeń 

dla mężczyzn i kobiet – 1975 r. 

� Dyrektywa 76/207/EWG w sprawie równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie 

dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy. Poprawki 

wprowadzone do dyrektywy w 2002 r. uwzględniają definicję pośredniej dyskryminacji, 

molestowania oraz molestowania seksualnego i zobowiązują państwa członkowskie UE 
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do powołania podmiotów odpowiedzialnych za propagowanie, monitorowanie i wspieranie 

równego traktowania kobiet i mężczyzn – 1976 r. zmieniona w 2002 r. 

� Dyrektywa 79/7/EWG w sprawie zabezpieczenia społecznego. Zobowiązuje do równego 

traktowania kobiet i mężczyzna w systemach ochrony i zabezpieczenia społecznego – 1979 r. 

� Dyrektywa 86/378/EWG w sprawie równego traktowania w systemach zabezpieczenia 

społecznego pracowników. Zobowiązuje do równego traktowania kobiet i mężczyzn 

w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników – 1986 r. zmieniona w 1996 r. 

� Dyrektywa 86/613/EWG w sprawie pracujących na własny rachunek. Zobowiązuje 

do stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek 

i zapewnia ochronę kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa – 

1986 r. 

� Dyrektywa 92/85/EWG w sprawie pracownic w ciąży. Wymaga wprowadzenia środków 

służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży 

oraz bezpieczeństwa i zdrowa pracownic w ciąży oraz tych, które niedawno rodziły lub 

pracownic karmiących piersią, a także zagwarantowania im prawa do urlopu macierzyńskiego, 

wynoszącego co najmniej 14 nieprzerwanych tygodni – 1992 r. 

� Dyrektywa 96/34/WE dotycząca porozumienia ramowego na temat urlopu rodzicielskiego. 

Przyznaje wszystkim pracownikom będących rodzicami i innym indywidualne prawo do urlopu 

rodzicielskiego przez co najmniej trzy miesiące w przypadku choroby lub wypadku osoby 

będącej na ich utrzymaniu – 1996 r. 

� Dyrektywa 97/80/WE dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu 

na płeć. Wprowadziła wymóg, zgodnie z którym systemy sądownictwa w państwach 

członkowskich nie będą wymagały udowodnienia faktów od strony skarżącej w sprawach 

dotyczących dyskryminacji przez pracodawcę ze względu na płeć – 1997 r. 

� Dyrektywa 2004/113/WE dotycząca dostępu do towarów i usług oraz dostarczania 

towarów i usług. Ta dyrektywa, jako pierwsza rozszerza prawodawstwo w zakresie równości 

płci poza dziedzinę zatrudnienia – 2004 r. 

� Dyrektywa 2006/54 WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans 

oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Przeredagowana 

wersja dyrektywy skonsolidowała w jeden dokument wszystkie dyrektywy dotyczące równości 

wynagrodzenia, równego traktowania, systemów zabezpieczenia pracowników oraz „ciężaru 

dowodu” – 2006 r. 
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Obszary działań na rzecz równości płci w UE18 

23 września 2010 roku został zatwierdzony przez Komisję Europejską nowy plan działania UE, 

Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010-2015. Jest ona kontynuacją Planu działań 

na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010 i ustanawia 6 obszarów priorytetowych, 

tożsamych z Kartą Kobiet19, przyjętą w marcu 2010 roku przez Komisję. 

 

Równa niezależność ekonomiczna – kluczowe działania: 

� monitoring polityk krajowych w zakresie poprawy równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, 

zwiększania przedsiębiorczości kobiet oraz włączania ich w aktywną działalność polityczną; 

� propagowanie przedsiębiorczości wśród kobiet; 

� analiza pod kątem istniejących rozbieżności w korzystaniu z prawa do urlopu rodzinnego, 

w szczególności urlopu ojcowskiego oraz urlopu dla osób sprawujących opiekę; 

� przygotowanie sprawozdania dotyczącego osiągniętych przez kraje członkowskie wyników 

w zakresie opieki nad dzieckiem; 

� propagowanie równości płci w inicjatywach dotyczących migrantów i ich integracji. 

 

Równa praca za tę samą płacę i praca równej wartości – kluczowe działania: 

� zbadanie z poszanowaniem dialogu społecznego przejrzystości wynagrodzeń oraz wpływu 

takich czynników jak niepełny wymiar zatrudnienia, umowy na czas określony na równą płacę; 

� wspomaganie inicjatyw dotyczących równych płac w miejscu pracy, jak ustanawianie 

wyróżnień dla firm równych szans; 

� ustanowienie corocznego Europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń propagującego tę ideę, 

� zachęcanie kobiet do pracy w zawodach nietradycyjnych – branżach innowacyjnych 

i ekologicznych. 

 

 

 

                                                           
18 Przygotowano na podstawie: Nowa Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010-2015, Artykuł opracowany 
przez firmę InGaFor Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, źródło: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:PL:PDF, data odczytu: 11.12.2012 r. 

19 Karta Praw Kobiet –przedstawiona przez Komisję Europejską 5 marca 2010 roku. Zostały w niej określone priorytety 
do tworzonej strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Jednym z głównych priorytetów stało się promowanie 
równouprawnienia w procesie podejmowania decyzji. 
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Równość w procesach decyzyjnych – Komisja Europejska będzie: 

� monitorowała proces zwiększania się liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych 

najwyższego szczebla w sektorze badawczo-naukowym (do 25%) oraz postępy w osiągnięciu 

co najmniej 40% reprezentacji obu płci pośród członków/kiń ustanowionych przez nią 

komitetów i grup eksperckich; 

� wspierała starania zmierzające do propagowania wyższego udziału kobiet w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego, w tym jako kandydatki. 

 

Godność, integralność i eliminacja przemocy uwarunkowanej płcią 

Kobiety wciąż doświadczają różnego rodzaju przemocy, takiej jak: przemoc w rodzinie, molestowanie 

seksualne, gwałt, okaleczenie żeńskich narządów płciowych, przymusowe małżeństwa. Komisja 

w latach 2010-2015 przyjmie ogólnounijną strategię w sprawie walki z przemocą wobec kobiet 

i będzie, m.in. dążyć do całkowitego wyeliminowania okaleczeń żeńskich narządów płciowych. 

 

Równość płci w polityce zewnętrznej 

Komisja gwarantuje dalsze wspieranie kwestii równości w polityce zewnętrznej, wspierając równość 

płci na całym świecie. Będzie między innymi kontynuować wspieranie realizacji wytycznych UE 

w sprawie zaprzestania przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zwalczania wszelkich form 

dyskryminacji kobiet, wspierać dialog polityczny dotyczący wdrażania gender mainstreaming w krajach 

partnerskich oraz wspierać konkretne działania tam prowadzone, a także wspierać działalność 

organizacji na rzecz praw kobiet. 

 

Kwestie horyzontalne 

Ostatni priorytet Komisji Europejskiej skupia się na odejściu od sztywnych ról przypisanych kobietom 

i mężczyznom. Komisja położy nacisk na monitorowanie prawidłowego wdrożenia unijnych przepisów 

dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw 

2004/113/WE (z 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn 

i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług) i 2006/54/WE 

(z 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania 

kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy). 

 

Istotnym działaniem UE jest także dążenie do większego angażowania mężczyzn w aktywne działania 

na rzecz wdrażania polityki gender oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie równości płci 

w działaniach dla młodzieży, edukacji i kulturze. 
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Pojęcie „gender” 

 

 

 

Z przeprowadzonych przez Fundację na Rzecz Równości (zadanie publiczne „Innowacyjna metoda 

dialogu społecznego jako źródło rozwoju świadomości w zakresie równości w edukacji przedszkolnej”, 

powierzone przez Urząd Marszałkowski Województwa) pilotażowych badań na temat obecności polityki 

równościowej w dolnośląskich przedszkolach, wynika, że 70% ogółu badanych (nauczycielki/le 

przedszkola, przedstawicielki/le nauki, administracji oraz rodzice) nie zna pojęcia „gender”. Wśród 

kobiet odsetek ten wyniósł 71% a mężczyzn 65,1%.  

 

Płeć biologiczna (ang. sex) – jest terminem określającym niezmienne anatomiczne i fizjologiczne cechy 

osobników żeńskich lub męskich. Mianem „gender” w języku polskim określa się płeć kulturową 

(z ang.), konstruowaną społecznie. Gender to zespół cech, atrybutów, postaw, ról społecznych, 

przypisany mężczyźnie i kobiecie przez kulturę. O tym, czy ktoś jest mężczyzną czy kobietą, nie 

decyduje sama budowa narządów płciowych, ale przede wszystkim kultura, która wyznacza kobiecie 

i mężczyźnie odmienne role płciowe, a one stają się wzorcami zachowań wymaganymi przez 

społeczeństwo. Wyznaczanie ról płciowych opiera się na podkreślaniu różnicy płci, poprzez podział 

pracy, legitymizację pewnej pozycji społecznej, seksualizację, i bazuje na przekonaniu, że społeczne 

różnice ról płciowych są niezmienne.20 Są to cechy uznawane za „typowo męskie” i „typowo kobiece”, 

a nie wynikające z płci biologicznej.  

 

Zdaniem Lise Eliot, amerykańskiej neurobiolożki, różnice w budowie mózgu dzieci są niewielkie, 

a odmienne zachowania obu płci biorą się w dużym stopniu z oddziaływania środowiska i szkodliwych 

stereotypów. Oczywiście geny i hormony mają wpływ na dzieci, ale to jest tylko początek zmian. 

Decydujące są czynniki społeczne21. Płci kulturowej zatem uczymy się w procesie wychowania, 

edukacji i socjalizacji. To społeczeństwo ją tworzy i zmienia w czasie oraz przestrzeni.  

Do standardowych teorii nabywania ról płciowych u dzieci należą: teoria psychoanalizy, teoria 

społecznego uczenia się oraz teoria poznawczo-rozwojowa.  

                                                           
20 STUDIA NAD GENDER, http://www.feminoteka.pl/, data odczytu: 10.12.2012 r. 

21 Lise Eliot, Różowy mózg, niebieski mózg, Media Rodzina, Poznań 2011. 



 33 

Teoria psychoanalizy Zygmunta Freuda, Karena Horneya, Miltona Ericksona, Thompsona, Kleina, 

utrzymuje, że dzieci przechodzą przez kilka etapów rozwoju osobowości. Do 4 roku życia 

doświadczenia rozwojowe są podobne, jednak w późniejszym okresie dzieci w sposób nieświadomy 

modelują zachowania na wzór rodziców tej samej płci. Poprzez to uczą się jak zachowywać się 

właściwie dla swojej płci. Dla chłopców motywacje do identyfikacji wynikają z lęku przed kastracją, 

a dla dziewcząt z zazdrości o penisa.22  

Druga z poruszanych - to teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury. Zakłada ona, że dziecko 

kształtuje płeć kulturową w dwojaki sposób: poprzez obserwowanie i naśladowanie wzorów 

i zachowań innych ludzi oraz poprzez wzmocnienie (nagradzanie za właściwe zachowania odpowiednie 

dla swojej płci, np.: chłopiec, który chce bawić się lalkami zostanie skarcony przez któregoś z rodziców 

(częściej ojca), żeby nie zachowywał się jak baba. Badania potwierdzają, że w przypadku chłopców 

reakcja otoczenia na jego „zabawy niezgodne z przypisaną przez społeczeństwo rolą” jest znacznie 

silniejsza, niż w przypadku dziewczynek i ich „niezgodnych z przepisem” zachowań.)  

Ostatnia zaprezentowana koncepcja to teoria poznawczo-rozwojowa, Jeana Piageta, Lawrence 

Kohlberga, Sandry Bem. W tej koncepcji przyjmuje się, że dzieci uczą się płci kulturowej i stereotypów 

dotyczących płci w procesach psychicznych, które zmierzają do organizacji świata społecznego. Dzieci 

rozwijają kategorie lub schematy, które pozwalają organizować obserwacje i zdobyte doświadczenia. 

Płeć jest jednym z pierwszych i najbardziej stabilnych schematów, która jest rozróżnialna. Zdaniem 

Sandry Bem kulturowe konstrukty męskości i kobiecości różnią się w sposób zasadniczy, a jednak to 

męskość jest czymś lepszym, jest standardem, punktem odniesienia, a kobiecość jest odchyleniem od 

normy. Żeby zmienić taki stan rzeczy, jak sugeruje m. in. Claire Renzetti, rodzice powinni znacząco 

opóźnić dostarczanie dzieciom tradycyjnych przekazów dotyczących płci kulturowej a jednocześnie 

przekazywać informację, że jedyne ostateczne i niezmienne różnice, które istnieją, mają charakter 

genetyczny i anatomiczny. Należałoby również skupiać się na tłumaczeniu i uwypuklaniu różnic 

indywidualnych a nie cech grupowych.23  

 

Zdaniem badaczek/czy feministycznych płeć biologiczna nie determinuje płci kulturowej. Kultura 

i cywilizacja ulegają bowiem zmianom, a dążenie do równouprawnienia płci jest jedną z takich zmian. 

Każdy człowiek jest wolny i może wybierać, jak będzie się zachowywał i jaki model płciowości będzie 

realizował. W związku z tym deterministyczne podejście do relacji między płcią biologiczną a płcią 

kulturową jest ograniczeniem wolności jednostki i równości ludzi. Istnieją osoby, u których płeć 

                                                           
22 Źródło: Renzetti, Claire i Daniel J.Curran. Kobiety mężczyźni i społeczeństwo. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa 2005; 
Uliński Maciej, Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2001; prezentacja 
Joanna Tyrpie, Iwona Smyrek, Ann Birch, Tony Malim, Psychologia Rozwojowa  w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, 
przełożyli: Jan Łuczyński, Marian Olejnik; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002. 

23 Maria Przybyła, W jaki sposób nabywamy płeć kulturową - wprowadzenie, http://www.rowniwpracy.gov.pl, data odczytu: 
10.12.2012 r. 
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biologiczna nie jest jasno określona. Istnieją również osoby, które nie identyfikują się jednoznacznie 

z żadną wersją płci kulturowej. Wszystkie te przypadki stanowią dowód nieistnienia jednoznacznej 

determinacji między płcią biologiczną i płcią kulturową. Istotne było też ukazanie w jak wielkim 

stopniu wychowanie i kultura wpływają na życie jednostek. Bagatelizowane na ogół praktyki, takie jak 

choćby powstrzymywanie dziewczynek od udziału w bójkach czy też strofowanie chłopców za to, że 

płaczą, stanowią niezmiernie ważny element życia każdej jednostki – formują jego i jej postawy 

płciowe na całe życie. Badaczki/cze wskazują, jak bardzo owe praktyki wychowawcze determinują 

każdą jednostkę oraz jak bardzo mocno wspierają naszą wiarę w modele zachowań „właściwych” 

dla kobiet i mężczyzn.24  

                                                           
24 Ewa Majewska, Ewa Rutkowska, współpraca Małgorzata Jonczy-Adamska,  Anna Wołosik, Równa szkoła – edukacja wolna 
od dyskryminacji; Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2008. 
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Przedszkole równych szans? 

 

 

 

Ale potem nadszedł czas, kiedy trzeba było pójść do szkoły. Państwo Iksińscy naprawdę martwili 
się z tego powodu, ponieważ w szkole było jeszcze więcej zasad dla chłopców i dziewczynek, ale 
nie było żadnych zasad dla Dzieci X.  

Nauczyciele będą kazali stawać w jednym szeregu chłopcom, a w drugim dziewczynkom. 

Będą gry dla chłopców i gry dla dziewczynek oraz sekrety chłopców i sekrety dziewczynek. 

W szkolnej bibliotece będzie lista zalecanych książek dla dziewczynek i osobna lista dla chłopców. 

I będzie nawet toaleta z napisem CHŁOPCY na drzwiach i druga z napisem DZIEWCZYNKI. 

Po krótkim czasie chłopcy i dziewczynki już prawie nie będą ze sobą rozmawiać. 

 

– Lois Gould, „X”. Historia cudownego dziecka 

 
 
W przedszkolu, instytucji dla dzieci, spotykają się dziewczynki i chłopcy, żyjący w świecie społecznym, 

w którym płeć stanowi istotną kategorię różnicującą. Można w związku z tym oczekiwać, że nie będzie 

to instytucja neutralna ze względu na płeć. Najbardziej wyraźną tego ilustracją jest fakt, że 

w przedszkolach pracują w większości kobiety, co wiąże się między innymi ze specyficznym 

wyobrażeniem nauczycielki przedszkola jako swego rodzaju zastępczej matki, która potrafi otoczyć 

dzieci opieką, troszczyć się o nie i poświęcać się dla nich. Wyobrażenie to skutecznie zamyka drzwi 

do przedszkola przed mężczyznami, którzy – nawet jeśli sami wyobrażają sobie siebie w roli osób 

zajmujących się małymi dziećmi – natrafiają na opór ze strony rodziców, a czasem też innych 

nauczycielek. Przedszkole wpisuje się zatem w określony płciowy porządek społeczny i – w zależności 

od przyjmowanej perspektywy i zadań stawianych przed systemem edukacji – może być widziane jako 

miejsce, które ma albo ów porządek podtrzymywać, albo przyczynić się do jego przeobrażenia, gdy 

uznaje się go za niesprawiedliwy i opresyjny. Na tym drugim założeniu opierają się programy edukacji 

równościowej i antydyskryminacyjnej, w tym zorientowane na równość płci. Dostrzegając upośledzoną 

pozycję społeczną określonych grup, w ramach tego typu programów, próbuje się po pierwsze ukazać 

rolę instytucji edukacyjnych w odtwarzaniu nierówności, a po drugie wypracować narzędzia zmiany. 

 

Niniejszy tekst jest komentarzem do wybranych aspektów pilotażowego badania przeprowadzonego 

w ramach realizowanego przez Fundację na Rzecz Równości zadania publicznego „Innowacyjna 

metoda dialogu społecznego jako źródło rozwoju świadomości w zakresie równości w edukacji 

przedszkolnej”, powierzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (na podstawie 

umowy nr DS-W/1554/12 z 10 maja 2012 r.). Badanie miało na celu wstępne zdiagnozowanie 
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obecności polityki równościowej w dolnośląskich przedszkolach. Przeprowadzono je w dziesięciu 

gminach Dolnego Śląska wśród nauczycielek/li przedszkola, przedstawicielek/li nauki oraz rodziców. 

Ogółem wzięło w nim udział 505 osób, z których 57,9% stanowili rodzice, 24,3% - nauczycielki/le 

przedszkola, 8% - przedstawicielki/le nauki, a 9,8% - pracownicy/ce administracyjni/e. 83,3% 

badanych stanowiły kobiety. 

 

Podejmując kwestię równości płci w edukacji przedszkolnej warto zauważyć, że podstawowy 

międzynarodowy dokument dotyczący dzieci, Konwencja o Prawach Dziecka Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, zawiera zapis mówiący o tym, że nauka dziecka ma być 

zorientowana między innymi na przygotowanie do odpowiedzialnego życia w wolnym 

społeczeństwie, w duchu równowartości płci (art. 29, p. 1). Podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego, wyznaczająca ramy edukacji i opieki przedszkolnej w polskim systemie edukacji, nie 

wskazuje jednak bezpośrednio na kwestie związane z równością płci, określając jedynie, że dziecko 

kończące przedszkole „wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa”. Ten ogólnikowy zapis 

może, ale nie musi przełożyć się na praktyki edukacyjne zorientowane na przeciwdziałanie 

dyskryminacji i wzmacnianie równości płci. I rzeczywiście autorki analiz wybranych programów 

wychowania przedszkolnego stwierdzają, że „polityka równości płci w nich nie istnieje – ani 

na poziomie ogólnych założeń i strategii, ani w poszczególnych elementach, takich jak propozycje 

zabaw, ćwiczeń, zadań kierowanych do dzieci”25. Nawet w programach podejmujących zagadnienia 

dyskryminacji i nierówności, jak również podkreślających prawo dzieci do pełnego rozwoju i realizacji 

swoich potrzeb, brak jest namysłu nad znaczeniem płci. Odniesienia do dyskryminacji, przemocy 

i ograniczeń związanych z płcią pojawiają się sporadycznie lub nie pojawiają się wcale, a pojedyncze 

proponowane zajęcia dotyczące tej problematyki niosą ze sobą ryzyko raczej wzmacniania 

stereotypowych wyobrażeń, niż ich kwestionowania i modyfikowania (na przykład zajęcia polegające 

na przyporządkowywaniu zawodów lub przedmiotów do określonej płci). Równość płci pozostaje 

kwestią niewidoczną na poziomie jawnego programu, co – jak zauważono w analizie jednego 

z programów wychowania przedszkolnego – otwiera drogę do uruchamiania programu ukrytego, 

często bazującego na uwewnętrznionych, nieuświadamianych stereotypowych wyobrażeniach. 

Co zatem o miejscu polityki równościowej w wybranych przedszkolach Dolnego Śląska mówią wyniki 

omawianego badania? 

 

Znaczna część osób objętych badaniem zauważa przejawy dyskryminacji w społeczeństwie. 

Odsetek ten jest wyraźnie wyższy wśród kobiet (81,9%) niż mężczyzn (55,8%); wśród nauczycielek/li 

przedszkola wynosi 82%. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni wskazują na pracę i urzędy jako 

podstawowe miejsca, w których można spotkać się z dyskryminacją (odpowiednio 44,6% i 35,4% oraz 

21,6% i 29,2%). Najbardziej widocznym typem dyskryminacji jest według badanych dyskryminacja 

                                                           

25 Polityka równościowa w programach przedszkolnych, Fundacja Edukacji Przedszkolnej, bd., s. 29, 
http://www.maleprzedszkola.pl/Pobieralnia, data odczytu: 10.12.2012. 
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z względu na płeć (kobiety: 27,2% wskazań, mężczyźni: 27,1%), pochodzenie społeczne (kobiety: 

15,1%, mężczyźni: 25%), wygląd (kobiety: 18,3%, mężczyźni: 10,4%) i orientację seksualną: 

(kobiety: 10,7%, mężczyźni 8,3%). Badane osoby dostrzegają także istnienie stereotypów 

odnoszących się do kobiet (wskazuje na to 94,3% kobiet i 74,4% mężczyzn) i mężczyzn 

(odpowiednio 92,6% i 79,1%). W odniesieniu do kobiet są to przede wszystkim stereotyp kobiety-

matki (wskazuje na to 26,7% kobiet i 39,1% mężczyzn) oraz kobiety-gospodyni domowej (23,2% 

kobiet i 21,9% mężczyzn; na istnienie takiego stereotypu wskazuje także aż 31,9% nauczycielek/li). 

W odniesieniu do mężczyzn z kolei za najbardziej widoczne uznawane są stereotyp mężczyzny-

żywiciela rodziny/głowy rodziny (39,6% wskazań w przypadku kobiet, 30,9% – mężczyzn),  

mężczyzny niezaangażowanego w prace domowe (13,2% kobiet i 11,8% mężczyzn) oraz mężczyzny 

zawsze zarabiającego więcej niż kobieta (12,2% kobiet i 11,8% mężczyzn). Zaledwie 2,1% kobiet 

i 8,8% mężczyzn wskazało na istnienie stereotypu mężczyzny-ojca. Warto zauważyć, że często 

dokładnie w taki sposób kobiety i mężczyźni przedstawiani są w podręcznikach szkolnych. Anna 

Wołosik podkreśla, że podręcznikowe kobiety to przede wszystkim matki i gospodynie, którym 

przypisane jest wyłącznie dbanie o dom i opieka nad rodziną (choć i tego czasem nie wykonują tak 

dobrze, jak powinny); ojcowie to głównie pracownicy, rzadko kiedy przedstawiani w kontekście 

domowym, a jeśli już, to w sytuacjach wyjątkowych, od święta26. 

 

Zaledwie niewielki odsetek badanych deklaruje znajomość pojęcia gender: 27,9% kobiet i 33,7% 

mężczyzn, ponadto niektóre z tych osób, poproszone o zdefiniowane go, nie potrafiły zrobić tego 

poprawnie. Większość osób przyznających się do znajomości tego terminu wyjaśniała go jednak 

prawidłowo, odwołując się społeczno-kulturowego znaczenia płci, cech i zachowań przypisywanych 

kobietom i mężczyznom, sposobów zachowania i aktywności, jakie społeczeństwo uznaje 

za odpowiednie dla kobiet i mężczyzn, ról i stereotypów związanych z płcią. Niski poziom znajomości 

pojęcia gender wśród osób objętych badaniem może wskazywać na nieobecność problematyki 

związanej z płcią jako kategorią społeczną w środowisku, w którym osoby te funkcjonują, w tym – 

co istotne – w przedszkolach, z którymi część z nich jest związana jako pracownice/y lub rodzice.  

 

Badanych poproszono także o ustosunkowanie się do stwierdzeń, że nierówne traktowanie kobiet 

i mężczyzn ma źródło w wychowaniu domowym i przedszkolnym. Rozkład odpowiedzi 

wskazuje na to, że osoby uczestniczące w badaniu dużo większą wagę przykładają w tym kontekście 

do wychowania domowego niż przedszkolnego. Aż 82,2% kobiet i 69,7% mężczyzn zgadza się 

ze stwierdzeniem, że problem nierównego traktowania kobiet i mężczyzn ma swoje źródło 

w wychowaniu domowym. Sądzi tak 78,7% rodziców, 84,5% nauczycielek/li i 82,5% 

przedstawicielek/li nauki. Znacznie mniej osób jest przekonanych o znaczeniu wychowania 

                                                           

26 A. Wołosik, Edukacja do równości, czy trening uległości? Czy polskie podręczniki respektują zasadę równości 
płci? b.d., http://www.wstronedziewczat.org.pl/edukacja-na-rzecz-rownoci/materiay-edukacyjne , data odczytu: 
20.12.2012. 
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przedszkolnego jako źródła nierównego traktowania. Uważa tak jedynie 30,9% kobiet i 26,7% 

mężczyzn, w tym 27,9% rodziców, 31,9% nauczycielek/li oraz stosunkowo dużo, bo 52,5% 

przedstawicielek/li nauki. Odpowiedzi te są istotne, gdyż mogą wskazywać na niedocenianie 

przedszkola jako miejsca, w którym dzieci poznają płciowy porządek społeczny, wpisują się w niego 

i go wzmacniają. 

 

O tym, że przedszkole może być miejscem, w którym dzieci uczą się, co to znaczy być dziewczynką 

i chłopcem, wskazują odpowiedzi na pytanie dotyczące określeń charakteryzujących dziewczynki 

i chłopców w czasie zabawy (por. Tabela 1). 

 

Tabela 1. 

Wybrane cechy charakteryzujące dziewczynki i chłopców podczas zabawy 
(w %, odpowiedzi nie sumują się do 100). 

Dziewczynki Chłopcy Odpowiedzi 

Kobiety Mężczyźni Ogółem  Rodzice 

 

Nauczyciele 

 

Kobiety Mężczyźni Ogółem  Rodzice  Nauczyciele 

aktywna/y 16,5 19,3 16,5 16,5 19,7 29 26,5 28,6 29,7 22,9 

grzeczna/y 24,8 19,3 23,9 16,5 19,7 2,9 7,2 3,7 5,2 2,5 

głośna/y 4,9 6,0 5,1 6,7 4,3 27,3 19,3 26,0 26,2 31,4 

opiekuńcza/y 13,5 10,8 13,1 13,7 10,3 0,7 0 0,6 0,3 1,7 

wrażliwa/y 7,1 2,4 6,3 3,2 14,5 0,5 0 0,4 0,7 0 

rozsądna/y 5,9 10,8 6,7 13,7 10,3 1,0 1,2 1,0 3,0 0 

delikatna/y 5,2 10,8 6,1 7,0 2,6 0,2 2,4 0,6 0,3 0 

 (N=407) (N=83)  (N=284) (N=117) (N=410) (N=83)  (N=286) (N=118) 

 

Z listy piętnastu przymiotników respondenci/tki mieli/ły wybrać jeden, najtrafniej ich zdaniem 

opisujący bawiące się dzieci. Analiza odpowiedzi wskazuje na zdecydowanie odmienne postrzeganie 

dziewczynek i chłopców. Bawiące się dziewczynki są przede wszystkim grzeczne (24,8% kobiet 

i 19,3% mężczyzn); chłopcy – głośni (27,3% kobiet i 19,3% mężczyzn). Są to również cechy, które 

w oczach badanych w największym stopniu odróżniają dziewczynki od chłopców: zaledwie 2,9% 

kobiet i 7,2% mężczyzn uznało „grzeczny” za przymiotnik opisujący bawiącego się chłopca, a jedynie 

4,9% kobiet i 6% mężczyzn postrzega dziewczynki jako głośne. Chłopcy są również częściej niż 

dziewczynki uznawani – zwłaszcza przez kobiety – za aktywnych. Cechę tę przypisuje bawiącym się 

chłopcom 29% kobiet i 26,5% mężczyzn; w odniesieniu do dziewczynek wartości te wynoszą 

odpowiednio 16,5 i 19,3. Różnice w postrzeganiu bawiących się dzieci okazują się szczególnie 

uderzające, gdy przyjrzymy się odpowiedziom nauczycielek przedszkola. „Grzeczna/y” to przymiotnik, 
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który w największym stopniu opisuje dziewczynki podczas zabawy w opinii 19,7% nauczycielek; 

chłopcom cechę tę przypisuje zaledwie 2,5% nauczycielek. W opinii 31,4% nauczycielek chłopcy są 

przede wszystkim głośni; dziewczynki za takie uznaje zaledwie 4,3% nauczycielek. Warto zwrócić 

uwagę na to, że odpowiedzi nauczycielek przedszkola wskazują, że osoby te niemal zupełnie nie wiążą 

z bawiącymi się chłopcami cech stereotypowo uznawanych za kobiece. Żadna z nauczycielek nie 

określiła bawiących się chłopców jako wrażliwych, rozsądnych lub delikatnych (w odniesieniu do 

dziewczynek wartości wynoszą odpowiednio 6,3%, 6,7% i 6,1%), a zaledwie 1,7% wskazała na 

opiekuńczość jako cechę charakteryzującą chłopców podczas zabawy (w przypadku dziewczynek 

odsetek wskazań wyniósł 10,3). 

 

Takie wyniki mogą wskazywać zarówno na oczekiwania i wyobrażenia nauczycielek/li dotyczące 

zachowania się dziewczynek i chłopców w czasie zabawy, jak i być odbiciem tego, co nauczycielki/le 

faktycznie obserwują w przedszkolu. Liczne badania, prowadzone zarówno w Polsce, jak i w innych 

krajach, wskazują na to, że dziewczynki i chłopcy regularnie bawią się w odrębnych grupach 

i w zróżnicowany sposób: chłopcy chętniej na dworze, dziewczynki – w pomieszczeniach; chłopcy 

częściej podejmują grupowe gry oparte na rywalizacji, podczas gdy zabawy dziewczynek opierają się 

na odgrywaniu interakcji międzyludzkich (w dom, sklep i tym podobne)27. Obserwowano, że chłopcy 

w przedszkolach bawią się klockami lub samochodami, a dziewczynki lalkami, rysując, wycinając 

lub czytając28, a ich zabawy często mają odmienny charakter (o czym mówią zresztą same dzieci): 

dla zabaw chłopców charakterystyczne są elementy walki, podczas gdy istotnym wymiar zabaw 

dziewczynek jest troszczenie się o innych29. Zauważano także, że nawet gdy dziewczynki i chłopcy 

bawią się tymi samymi zabawkami, robią to w odmienny sposób, wykorzystując je do różnych celów: 

na przykład chłopcy budują z klocków pojazdy, garaże, hale, a dziewczynki – domy dla lalek, meble, 

stajnie dla kucyków30. Nauczycielki mogły zatem czerpać z własnych doświadczeń przebywania 

z dziećmi w przedszkolu, gdzie z pewnym prawdopodobieństwem mogły obserwować zróżnicowaną 

aktywność dziewczynek i chłopców zachowujących się w odmienny sposób. Jednocześnie jednak 

trudno nie zauważyć, że przypisywane dzieciom cechy korespondują ze stereotypami kobiet 

i mężczyzn, na których istnienie wskazywały we wcześniejszym pytaniu osoby uczestniczące 

w badaniu. 

 

                                                           

27 J. Lever, „Sex differences in the games children play” [w:] K.A. Myers i in. (red.), Feminist foundations: Toward transforming 
sociology, Sage, Thousand Oaks 1998. 

28  Na przykład K. A. Martin, „Becoming a gendered body: practices of preschools”, American Sociological Review, 1998, 63: 
494-511. 

29 B. Łaciak, Świat społeczny dziecka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998; E. Jordan, A. Cowan, „Warrior 
narratives in the kindergarten classroom: Renegotiating the social contract?” Gender & Society, 1995, 6, 727-743. 

30 S. Kamińska-Berezowska, J. Klimczak-Ziółek, „Teoria ugruntowana w badaniach społecznego świata zabaw i zabawek dzieci 
– procedury metodologiczne” [w:] M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Teoretyczne podstawy badań nad edukacją rodzajową, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2007.  
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Jednocześnie jednak respondenci i respondentki wyrażali daleko posuniętą akceptację dla zabaw dzieci 

zabawkami stereotypowo łączonymi z płcią przeciwną: 95,9% nauczycielek/li, 92,2% 

przedstawicieli/lek nauki i 85,6% rodziców udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „raczej tak” 

na pytanie dotyczące akceptacji dla dziewczynek bawiących się żołnierzykami. W przypadku pytania 

o akceptację dla chłopców bawiących się lalkami wartości te wyniosły odpowiednio 91,8, 82,5 i 81,8. 

Warto tu zwrócić uwagę na – często obserwowaną – większą akceptację dla przekraczania norm 

płciowych w tym obszarze przez dziewczynki niż chłopców. Jest to szczególnie widoczne w przypadku 

mężczyzn, generalnie mniej niż kobiety przychylnych zabawom dzieci wykraczającym poza granice 

wyznaczane przez stereotyp. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „tak” na pytanie o akceptację 

dla chłopców bawiących się lalkami udzieliło 64% ankietowanych mężczyzn (i 85,2% kobiet), 

a na pytanie o dziewczynki bawiące się żołnierzykami – 74% mężczyzn (i 89,8% kobiet). Pokazuje to, 

że łatwiej jest o społeczne przyzwolenie dla wkraczania przez dziewczynki w obszar tradycyjnie 

wiązany z chłopcami niż odwrotnie. 

Należy jednak pamiętać, że pytanie dotyczy deklarowanych przekonań. Oznaczać to może, że 

respondenci i respondentki udzielają odpowiedzi, które uznają za właściwe i zgodne z oczekiwaniami 

społecznymi, a przyjrzenie się codziennym praktykom mogłoby doprowadzić do innych wniosków. 

Badacze i badaczki życia w szkole lub przedszkolu zauważają, że przekazy dotyczące odpowiednich 

dla danej płci zabawek lub zajęć często komunikowane są nie wprost, ale w formie pozornie 

neutralnych, wygłaszanych mimochodem stwierdzeń, których znaczenia nauczyciele lub nauczycielki 

mogą sobie w pełni nie uświadamiać. W rezultacie osoby świadomie próbujące pracować z dziećmi 

w sposób równościowy mogą wciąż, wbrew swym zamierzeniom, przyczyniać się do odtwarzania 

nierówności31. Na przykład nauczycielka opowiadająca się za równością płci i wspierająca dzieci 

wykraczające poza stereotyp płci, wciąż potrafi nieświadomie zareagować na chłopców bawiących się 

w kąciku kuchennym słowami „Chłopaki rządzą w kuchni! Straszne rzeczy”, a dziewczynce 

przeszkadzającej innym dzieciom polecić iść się bawić, wskazując na „lalki i układanki” jako zabawki 

dla niej32. Tego rodzaju zachowania wypływają nie ze złej woli, ale z faktu, że powszechnie 

przyjmowane wyobrażenia dotyczące – na przykład – właściwych dla dzieci różnej płci zajęć, zabaw, 

sposobu zachowania i tym podobnych zostają tak głęboko zinternalizowane, że stają się częścią 

potocznej, „oczywistej” wiedzy, uruchamianej automatycznie w codziennych sytuacjach 

i nieproblematyzowanej. Z tego względu aby mówić o faktycznej akceptacji lub jej braku dla zabaw 

typowych dla dzieci odmiennej płci należałoby nie tylko o to pytać, ale i zwrócić uwagę na codzienne 

działania w środowisku przedszkolnym. 

 

Jeśli dzieci różnej płci w przedszkolu podejmują zróżnicowane działania i zachowują się w odmienny 

                                                           

31 B. Davies, „The discursive production of the male/female dualism in school settings”, Oxford Review of Education, 1989, vol. 
15, 3, s. 232. 

32 K. Gawlicz, „Negocjowanie znaczenia kategorii płci. Pomiędzy różnicowaniem płciowym a przekraczaniem granic” [w:] 
L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz (red.), Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, Eneteia, Warszawa 
2009, s. 96-97. 
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sposób, zastanawiające są odpowiedzi na pytanie o to, czy na etapie edukacji przedszkolnej 

dziewczynki są spychane w sferę prywatną, utożsamianą z kuchnią i opieką nad dziećmi-

lalkami, podczas gdy chłopcy mają większą swobodę wyboru twórczych, aktywnych 

zabaw. Zaledwie 19,6% rodziców i 32,5% nauczycielek (oraz 50% przedstawicielek/li nauki) 

odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Można przypuszczać, że chłopcy postrzegani jako aktywni, 

głośni, spontaniczni w zabawie będą mieli możliwość rozwijania innych cech niż dziewczynki uznawane 

za opiekuńcze, wrażliwe i grzeczne. Choć w przypadku omawianego badania wyciąganie definitywnych 

wniosków jest nieuprawione, liczne analizy życia w przedszkolu wskazują wyraźnie na to, 

że doświadczenia dziewczynek i chłopców są odmienne i wpisują się w dominujące stereotypy płci. 

Na przykład Małgorzata Falkiewicz-Szult w swoim studium przemocy symbolicznej w przedszkolach 

zauważa, że nauczycielki kierują się płcią dzieci, kupując zabawki i aranżując przestrzeń: 

dla dziewczynek przeznacza się kącik gospodarstwa domowego, lalki, wózki, a dla chłopców zestawy 

do majsterkowania czy samochody33. Dzieci słyszą także, że „chłopcy nie płaczą i nie gotują obiadów” 

i rozrabiają, chłopiec bawiący się w kąciku kuchennym jest określany jako „kuchareczka – jak 

dziewczynka”, dziewczynka z kolei dowiaduje się, że ma się bawić nie samochodami, ale lalką34.  

 

Do podobnych wniosków prowadzi analiza scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych 

przeznaczonych do użytku w przedszkolach. Na pytanie o to, czy pomoce dydaktyczne w edukacji 

przedszkolnej są przygotowywane z zachowaniem zasad równości, ponad połowa badanych 

odpowiedziała twierdząco (58,2% nauczycielek, 59,1% rodziców; 56,6% ogółem35), co  pozostaje 

w wyraźnej sprzeczności z wnioskami z analiz podręczników do edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej, programów nauczania i różnego rodzaju materiałów wykorzystywanych w pracy 

z dziećmi. Pokazują one wyraźne zróżnicowanie płci w oparciu o dominujące stereotypy. W książkach 

wykorzystywanych w przedszkolach dzieci bawią się w grupach jednopłciowych, korzystając z zabawek 

typowych dla ich płci. Ilustracje pokazują dziewczynki z lalkami i misiami, a chłopców z samochodami, 

kolejkami lub klockami. Podręcznikowe dzieci angażują się także w zróżnicowane zajęcia. Choć można 

znaleźć obrazki przedstawiające dzieci obu płci pływające, jeżdżące na rowerze lub na łyżwach, to 

piłka nożna i hokej zarezerwowane są dla chłopców, a skakanie przez gumę dla dziewczynek. 

Dziewczynki zrywają kwiatki, robią wianki, które zakładają sobie na głowę, gonią motyle i zbierają 

muszelki, chłopcy z kolei łowią ryby, raki i ścinają tatarak. Dzieci zdecydowanie różnią się wyglądem. 

Dziewczynki zawsze wyglądają schludnie, ubrane w sukienki (nawet gdy idą do lasu zbierać grzyby) 

i z kokardami w długich włosach, podczas gdy chłopcy mogą być przedstawieni w połatanych 

ogrodniczkach, z podwiniętymi nogawkami spodni, z czapką na bakier, procą w kieszeni i plastrze na 

                                                           

33 M. Falkiewicz-Szult, Przemoc symboliczna w przedszkolu, Impuls, Kraków 2007, s. 130.  

34 Tamże.  

35 Duży odsetek badanych wskazał odpowiedź „Nie mam zdania” (23% ogółem, w tym wśród rodziców aż 28,4%), co wskazuje 
na ograniczoną znajomość zawartości tego rodzaju materiałów.  
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kolanie36. Taki wizerunek dzieci mocno koresponduje z ujawnionym w niniejszym badaniu 

postrzeganiem bawiących się dzieci: grzeczne dziewczynki i aktywni chłopcy. 

 

Dzieci w przedszkolu spotykają się również ze stereotypowym przedstawieniem ról społecznych 

przypisywanych dorosłym kobietom i mężczyznom. Dzieje się tak, po pierwsze, poprzez podręczniki, 

w których kobieta może być mamą, nauczycielką, dentystką lub ogrodniczką, a mężczyzna – 

policjantem, strażakiem, fotografem, weterynarzem, dyrygentem, królem, lodziarzem, kierowcą, 

pszczelarzem, lekarzem lub ratownikiem medycznym37. W stereotypowe wyobrażenia ról kobiecych 

i męskich obfitują także bajki i wierszyki, których słuchają i uczą się dzieci. Dzieci dowiadują się, że 

„Mama ma teraz dziesięć rąk i wszystkie są nagle zajęte. Odstawia szafy, ściera kurz, rozmawia 

z każdym sprzętem”, a „My z tatusiem atlas mamy, lądy, rzeki oglądamy. I tak sobie rozmawiamy: 

o wyprawach przed wiekami, o korsarzach, co po morzach dryfowali okrętami, o lotnikach, 

co odważnie szybowali pod chmurami. Tyle rzeczy tato umie, więc ciekawość mą rozumie”38. Podobne 

komunikaty mogą przekazywać dzieciom same nauczycielki, w zgodny ze stereotypem sposób 

przypisując kobietom i mężczyznom zadania i zawody. I wreszcie niektóre nauczycielki również 

otwarcie przyznają, że kupując pomoce dydaktyczne, biorą pod uwagę płeć dzieci i, na przykład, 

chłopcom kupują gry, „które zawierają więcej reguł. Chłopcy takie lubią (…); dziewczynki wolą gry 

łatwiejsze i takie staramy się im zapewnić”, „wybierając puzzle dla dziewczynek kierujemy się treścią 

obrazków i ich ilością (…). Dla chłopców o większej liczbie kartoników, dla dziewczynek o mniejszej”39. 

W świetle tych danych przekonanie ponad połowy badanych o uwzględnianiu zasady równości płci 

przy opracowywaniu materiałów dydaktycznych wydaje się nazbyt optymistyczne i może stanowić 

w większym stopniu deklarację niż wniosek płynący z uważnego przyjrzenia się materiałom 

dydaktycznym z omawianej perspektywy. 

 

Osoby uczestniczące w badaniu zostały również poproszone o określenie, czy uznają za zasadną 

walkę ze stereotypami/uprzedzeniami na poziomie edukacji przedszkolnej. Ogromna 

większość badanych odpowiedziała na to pytanie twierdząco: 84,2% kobiet i 68,6% mężczyzn, w tym 

                                                           

36 K. Gawlicz, Children doing and undoing gender. The case of a Polish kindergarten group. Nieopublikowana praca 
magisterska, Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie, 2002, s. 21. Por. też analizy podręczników wykorzystywanych 
na kolejnych etapach edukacji: np. D. Pankowska, „Wizerunki dziewczynek i chłopców w podręcznikach do nauczania 
początkowego i do nauczania zintegrowanego” [w:] M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Płeć i rodzaj w edukacji, Wydawnictwo 
WSHE, Łódź 2004; I. Chmura-Rutkowska, „'Fartuchowce' i strażacy – czyli płeć w elementarzu” [w:] H. Kwiatkowska, T. 
Lewowicki (red.), Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 
Warszawa 2003; Równość i tolerancja w podręcznikach szkolnych, Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet 
i Mężczyzn, Warszawa 2003.  

37 K. Gawlicz, The world of girls and boys in Polish textbooks for children, nieopublikowany maszynopis, Wrocław 2002. 

38 Fragmenty wierszy „Mama ma dziesięć rąk” i „Dla tatusia” cyt. za A. Dzierzgowska, J. Piotrowska, E. Rutkowska, 
Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć, Fundacja Edukacji Przedszkolnej, b.d., 
http://www.maleprzedszkola.pl/Pobieralnia, data odczytu: 10.12.2012. 

39 M. Falkiewicz-Szult, „O ukrytych aspektach kształtowania płci kulturowej (gender) w edukacji przedszkolnej” [w:] M. Królica, 
E. Piwowarska, E. Skoczylas-Krotla (red.), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania 
i konteksty, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa 2007, s. 357-358. 
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81,4% rodziców, 86% nauczycielek/li i 77,5% przedstawicielek/li nauki. Jak pokazują inne badania, 

przedszkola są miejscem, w którym dzieci często spotykają się z tradycyjnymi, stereotypowymi 

wyobrażeniami płci, co – z perspektywy polityki równości płci – nakłada na nauczycielki 

odpowiedzialność za podjęcie próby zmiany tego stanu rzeczy. 64,7% uczestniczących w badaniu 

nauczycielek/li uważa, że nauczyciele wychowania przedszkolnego są odpowiednio przygotowani 

do realizacji polityki równościowej. Jednocześnie jednak aż 93,4% nauczycielek/li deklaruje, że nie 

uczestniczyło nigdy w szkoleniach z zakresu równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Zdobywanie 

kompetencji w zakresie edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej nie jest także ujęte 

w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela, można więc oczekiwać, że nie będzie stanowiło powszechnego elementu systemu 

kształcenia. Pojawia się więc pytanie o to, z czego wypływa przekonanie badanych nauczycielek/li 

o odpowiednim przygotowaniu personelu przedszkola do realizacji polityki równościowej.  

 

 

Wnioski 

Wyłaniający się z odpowiedzi badanych obraz przedszkola wydaje się stać w sprzeczności z wiedzą 

pochodzącą z innych badań. Nauczycielki/le, rodzice i przedstawicielki/le nauki uczestniczący 

w badaniu w dużej mierze nie postrzegają przedszkola jako miejsca dyskryminacji i nierówności płci 

i w efekcie nie doceniają roli, jaką przedszkole odgrywa w kształtowaniu i wzmacnianiu nierówności 

między dziewczynkami i chłopcami. Zdają sobie sprawę z istnienia dyskryminacji i stereotypów 

związanych z płcią w społeczeństwie jako takim, wydaje się jednak, że w mniejszym stopniu 

uświadamiają sobie ich obecność w rzeczywistości przedszkolnej. W rezultacie przedszkole jawi się 

jako przestrzeń dużo bardziej niewinna niż pokazują to inne badania. Nie jest to zaskakujące: Anna 

Wołosik, pisząc o podręcznikach, stwierdza, że „nierówność w traktowaniu płci jest na tyle oględna, 

nieoczywista, utajona, nieuchwytna i wymykająca się pobieżnej analizie, że korzystający 

z podręczników są zupełnie nieświadomi jej obecności i siły oddziaływania. Nauczyciele/lki 

i uczniowie/ennice po prostu nie widzą stereotypów, uprzedzeń, nierówności”40. Podobnie dzieje się 

z innymi wymiarami życia w szkole i przedszkolu.  

 

Oznacza to, że pożądane jest, po pierwsze, zarówno prowadzenie kolejnych, pogłębionych 

badań rzeczywistości przedszkolnej, które pozwolą uchwycić to, w jaki sposób dziewczynki 

i chłopcy na co dzień funkcjonują w przedszkolu, a nie tylko, co mówią o tym dorośli, jak 

i skuteczniejsze rozpowszechnianie wyników tego rodzaju badań. Warto byłoby włączać w takie 

badania nauczycielki i nauczycieli, którzy sami mogliby przyglądać się własnej pracy i ją analizować, 

co mogłoby pozwolić im na dostrzeżenie na ogół pomijanych lub lekceważonych wymiarów 

dyskryminacji, między innymi ze względu na płeć.  

                                                           

40 A. Wołosik, Edukacja do równości..., s. 4. 
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Po drugie, zważywszy na znaczenie edukacji i opieki przedszkolnej dla wychowania 

ku równości, jak również na stawiane nauczycielkom oczekiwania w tym zakresie, istotne 

wydaje się objęcie personelu przedszkoli systemem szkoleń, pokazujących złożoność 

problematyki równości i wyposażających w narzędzia i wiedzę pomocne w pracy 

w sposób niedyskryminujący żadnej płci. Tego typu szkolenia mogłyby stanowić dobrą okazję 

do informowania nauczycieli o wynikach badań i uwrażliwiania ich na zjawiska, których mogą nie być 

świadomi. 
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Rekomendacje 

 

 

 

Eksperckie opracowania rekomendacji na podstawie Raportu z badania ankietowego 

pilotażowego służącemu zbadaniu poziomu i sposobów realizacji polityki równościowej 

prowadzonej w gminach Dolnego Śląska w przedszkolach. 

 

Zdecydowana większość ankietowanych, to rodzice. Najmniej uzyskano informacji zwrotnych 

od nauczycieli/lek, w tym nauczycieli/lek edukacji przedszkolnej  

 

Pojęcie „gender” 

70% ogółu badanych nie zna pojęcia „gender”. Wśród kobiet odsetek ten wyniósł 71% a mężczyzn 

65,1%. 

 

Wskazówki 

Warto wprowadzić takie pojęcie w czasie pogadanek, wykładów, warsztatów dla rodziców. Niezwykle 

istotne jest, aby rodzice mogli praktycznie zapoznać się ze społeczno-kulturową tożsamością płciową, 

w taki sposób, by mogli zdobytą wiedzę wykorzystać w swoich działaniach wychowawczych w domu. 

Ważne jest zwracanie uwagi na problematykę tożsamości płciowej i jej znaczenie dla podstawowych 

zasad wychowania dziewczynek i chłopców, w taki sposób, aby nie powielać stereotypów płciowych. 

 

Stereotypy 

Zdecydowana większość respondentów/tek uważa, że polskie społeczeństwo ulega 

stereotypom/uprzedzeniom (91,3%). Ciekawe jest porównanie przymiotników, którymi respondenci/tki 

opisują dziewczynki i chłopców podczas zabaw. Dziewczynka: grzeczna, aktywna, opiekuńcza, 

spontaniczna, rozsądna, wrażliwa, delikatna, głośna. Chłopiec: aktywny, głośny, spontaniczny, 

zadziorny, silny, nieuważny. 

Dorośli w taki sposób opisując dzieci zależnie od płci, kreują swoje oczekiwania, co również przenosi 

się na wzmacnianie lub wygaszanie danych zachowań.  

 

Wskazówki 

Warto wiec zwrócić uwagę na to, jakie zachowania wzmacniamy wśród dzieci, czy np. nauczyciele/lki 

nie są bardziej łagodni/ne w ocenie sytuacji, gdy chłopiec zachowuje się w czasie zabawy agresywnie, 

prowokuje swoje koleżanki czy kolegów, niż gdy w taki sposób zachowuje się dziewczynka. Może 

pojawić się również tendencja odwrotna – nauczyciele/lki mogą częściej zwracać uwagę na negatywne 
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zachowania chłopców i w ten sposób je wzmacniać. Należy uważać również na tendencję 

do etykietowania. 

Należy unikać sformułowań typu: 

� bądź grzeczna, dziewczynce nie wypada biegać 

� chłopcy nie płaczą 

� zachowujesz się jak baba 

� dziewczynki są miłe i delikatne 

� chłopcy często łobuzują itp. 

Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy powinni mieć świadomość, że mają prawo i mogą bronić swojej 

niezależności, w taki sposób, by nie robić innym krzywdy – przedszkole jest dobrym miejscem 

na uczenie tej umiejętności. Podczas zajęć w przedszkolu powinno się poświecić również czas 

na ćwiczenie nazywania i wyrażania emocji. 

Warto wybierać również zabawy, w których obie płcie mogą wykazywać wszystkie pozytywne 

lub neutralne cechy wymienione powyżej, np. chłopcy mogą wykazać swoją opiekuńczość; 

a dziewczynki mogą wykazać swoją siłę. Nie powinno budzić to zdziwienia wśród rodziców, ponieważ 

duża część respondentów/tek akceptuje chłopców bawiących się lalkami (81,6%) i dziewczynki 

bawiące się żołnierzykami (86,9%).  

Napawać optymizmem może również zdanie respondentów/tek w kwestii zabaw dziewczynek 

i chłopców w przedszkolu. Większość z nich (64,3%) uważa, że dziewczynki nie są spychane w sferę 

prywatną, związaną z kuchnią i opieką nad dziećmi – lalkami, podczas gdy chłopcom pozostawia się 

znaczną swobodę wyboru zabaw twórczych, aktywnych i zespołowych. Jednak 25,3 % zauważa ten 

problem. 

Jest to na pewno sukces nauczycieli/lek przedszkola oraz wskazówka niezbędna w doborze zabaw 

proponowanych dzieciom oraz akceptowania zabaw wybieranych spontanicznie. 

 

 

Oznaki dyskryminacji 

Przedszkole jest miejscem kształtowania postaw w sytuacjach społecznych. W związku z tym 

systemowe działania nauczycieli/lek już na tym najniższym etapie edukacyjnym mogą w znaczący 

sposób przyczynić się do zmniejszenia objawów dyskryminacji związanych z płcią, pochodzeniem 

społecznym, wyglądem czy orientacją seksualną. 

Większość badanych zauważa w społeczeństwie objawy dyskryminacji. Najczęściej jest ona 

obserwowana/odczuwana w pracy (w szczególności przez kobiety). Mężczyźni poza miejscem pracy 

najczęściej dostrzegają formy dyskryminacji w urzędach i szkołach. Panie wyraźnie częściej 

od mężczyzn spotykają się z tym zjawiskiem także wśród znajomych. 

Kobiety dostrzegają zjawisko dyskryminacji w pracy ze względu na: macierzyństwo, płeć, 

wykształcenie, ale także pochodzenie etniczne lub społeczne. To ostatnie zwykle odczuwają też 

w urzędach. Tam też istotne znaczenie ma wygląd. 
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Mężczyźni dostrzegają zjawisko dyskryminacji w pracy ze względu na rodzicielstwo i płeć. W urzędach 

wiąże się to najczęściej z pochodzeniem społecznym. Wygląd jest powodem dyskryminacji w szkołach 

i urzędach. 

 

Kobiety w społeczeństwie widziane są najczęściej w rolach: matki, gospodyni domowej. 

Respondenci/tki zwrócili/ły uwagę na to, że uważa się również, iż kobiety nie nadają się na kierowców 

pojazdów, są słabsze fizycznie i psychicznie, powinny zarabiać mniej od mężczyzn i są mniej 

inteligentne oraz nie nadaje się na stanowiska kierownicze. 

Mężczyźni w społeczeństwie widziani są w rolach: żywiciela rodziny/głowy rodziny. Respondenci/tki 

zwrócili/ły uwagę na to, że uważa się również, że mężczyźni nie powinni być zaangażowani w prace 

domowe, powinien więcej zarabiać od kobiety, pracować zarobkowo, łatwiej i szybciej robić karierę, 

jest silniejszy psychicznie i fizycznie, nadaje się na kierownika/dyrektora. 

 

Wskazówki 

W wymienionych wyżej aspektach i przeciwdziałaniu stereotypom ogromną rolę może mieć 

nauczyciel/ka wychowania przedszkolnego, wybrany przez niego/nią program, prowadzone zajęcia 

oraz dobór pomocy dydaktycznych. Warto, np. poszukać odpowiednich ilustracji czy opowiadań, 

w których, np. dziewczyna jest strażakiem czy kieruje ciężarówką/autobusem, a chłopiec pracuje jako 

pielęgniarz czy nauczyciel w przedszkolu oraz takich, gdzie role w rodzinie nie są przypisane do płci 

i nie powielają stereotypowego widzenia roli kobiety i mężczyzny w rodzinie. Można również 

porozmawiać z dziećmi na temat tego, jakie zarówno mama, jak i tata mogą wykonywać różne 

obowiązki rodzinne, np. sprzątanie, pranie, prasowanie  

 

 

Równość płci 

Respondenci/tki w zdecydowanej większości (85%) uważają, że kobiety i mężczyźni mają równe 

prawa do: kształcenia się, awansu, zajmowania stanowisk, a przede wszystkim do jednakowego 

wynagrodzenia za tę samą pracę. W pierwszym momencie można się tym wynikiem ucieszyć, 

analizując jednak głębiej problem oczekiwalibyśmy jednak wyniku 100%. Zwraca uwagę fakt, że aż 

15% respondentów/tek tak nie uważa.  

 

Wskazówki 

Wiele działań służących temu, aby zbliżyć się do wyniku 100% może być już podjętych na terenie 

przedszkola. Wśród nich możemy przedstawiać przykłady znanych w polityce, kulturze kobiet 

i mężczyzn. Możemy również pokazać zmiany, jakie zachodziły w podejściu do edukacji i aktywności 

zawodowej kobiet. Dla dzieci ciekawe może być spotkanie, np. z przedstawicielami/lkami różnych 

zawodów np. policjantką i policjantem, lekarzem i lekarką, prawnikiem i prawniczką, etc. w miarę 

możliwości i tematyki realizowanych zajęć. Ważne jest, aby dzieci mogły spotkać się z osobami obu 

płci reprezentującymi ten zawód.  



 50 

Współpraca z rodzicami 

Respondenci/tki nie wiedzą czy w przedszkolu jest realizowana polityka równościowa (54,7%), a część 

uważa również, ze nie jest realizowana (12,5%). Biorąc pod uwagę takie wyniki warto poruszyć ten 

temat w czasie spotkań z rodzicami w czasie zebrań czy prelekcji. Większość respondentów/tek 

(88,9%) nie uczestniczyła bowiem w szkoleniu z zakresu równouprawnienia kobiet i mężczyzn. 

 

Wskazówki 

Warto, by nauczycielki/le przedszkoli poprowadzili/ły jedno lub dwa spotkania z rodzicami  

na temat polityki równościowej i tego, w jaki sposób jest ona realizowana w przedszkolu. 

 

Proponowane tematy do dyskusji, zagadnienia do przedstawienia rodzicom: 

� Na czym polega polityka równościowa? 

� Jakie są powody promowania polityki równościowej przez UE? 

� W jaki sposób polityka równościowa znajduje swoje odbicie w pracy przedszkola? 

� W jaki sposób rodzice mogą wpływać na kształtowanie postaw zgodnych z polityką 

równościową u swoich dzieci (bardzo ważne modelowanie odpowiednich zachowań poprzez 

własny przykład)? 

 

Większość respondentów/tek sądzi, że edukacja o dyskryminacji i równości jest niewystarczająca 

i nieefektywna (66,4%). Zauważają oni/one również, że problem nierównego traktowania kobiet 

i mężczyzn ma swoje źródło głównie w wychowaniu domowym (80,6%), a nie przedszkolnym 

(30,1%). To ważny wynik dla postrzegania pracy nauczycieli/lek przedszkola w zakresie równego 

traktowania dzieci ze względu na płeć. Nie znaczy to jednak, że wynik nie mógłby być lepszy. Biorąc 

pod uwagę te wyniki badań warto w przedszkolach położyć większy nacisk na pracę z rodzicami, np. 

poprzez omawianie zasad prowadzenia zajęć uwzgledniających politykę równościową. Wpływanie 

na postawy rodziców daje większą gwarancję spójności oddziaływań wychowawczych. 

 

 

Zabawy, pomoce dydaktyczne 

Respondenci/tki mają również spore zaufanie do nauczycieli/lek i personelu przedszkola w zakresie 

jego przygotowania do realizacji polityki równościowej. Ponad 50% uważa, że jest to przygotowanie 

odpowiednie. W większości (56,2%) ufają również, że pomoce dydaktyczne w edukacji przedszkolnej 

są przygotowywane z zachowaniem zasad równości (np. książki, ćwiczenia, obrazki w układankach, 

przewodniki metodyczne dla nauczycieli). 

 

Wskazówki 

Przy doborze pomocy dydaktycznych warto zwrócić uwagę na to , czy nie zawierają stereotypów  i np. 

dobrać takie, które tych stereotypów nie utrwalają. Jeżeli pojawia się trudność z doborem 

odpowiednich tekstów literackich (np. baśnie, bajki, wiersze) można je twórczo wykorzystać 
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do edukacji równościowej, np. prosząc dzieci, by zmieniły role kobiece na męskie i odwrotnie lub też 

pokazać przykłady nietypowych księżniczek, babć, mam, tatusiów, etc. Warto dyskutować z dziećmi 

na temat fabuły przeczytanych czy omawianych utworów. W przypadku baśni  ważne jest powiedzenie 

dzieciom, że powstały one dawno temu, w innych czasach, gdy role kobiece i męskie znacznie się 

różniły. Można porozmawiać z dziećmi jak jest teraz i jak warto, aby było. 

Unikanie tych pomocy, które wzmacniają negatywne stereotypy związane z płcią, np. ilustracje 

lub opowiadania, gdzie przypisane są role typowo kobiece i typowo męskie (np. mama gotuje obiad, 

tata ogląda telewizję). Nie zawsze jest to łatwe i wymaga uważności nauczycieli/lek, a czasem 

poszukania zupełnie innych utworów literackich czy ilustracji, niż zaproponował autor/ka danego 

opracowania.  

 

W zasadzie każdy typ zabaw w przedszkolu może być prowadzony z zachowaniem zasad równości. Nie 

jest to trudne, gdy będą przestrzegane podstawowe zasady. Wśród nich:  

� Dzieci powinny mieć szansę na rozwijanie swoich zainteresowań i na aktywność w różnych 

dziadzinach i zadaniach bez ograniczeń ze względu na stereotypowe postrzeganie. 

� Mając świadomość, że dzieci często podlegają naciskom społecznym związanych ze 

stereotypowym postrzeganiem, np. ról kobiecych i męskich warto zachęcać dzieci 

do przyjmowania różnych ról, np. chłopcy sprzątają, dziewczynki budują lub rozwiązują 

zadania logiczne. 

� Ważne jest też odpowiednie zorganizowanie kącików tematycznych. Są to zazwyczaj miejsca, 

gdzie dzieci dzielą się ze względu na płeć. Aby nie powodowały one wzmacniania 

stereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich można, np. zrezygnować z zabawek 

typowo chłopięcych czy dziewczęcych (dość drastyczne posunięcie – model szwedzki) lub tak 

zorganizować tę przestrzeń, by była okazję do aktywności w różnych obszarach zarówno przez 

dziewczynki jak i chłopców. Ważna jest tutaj rola nauczyciela/lki, który/a zachęca dzieci 

do zabaw w grupach mieszanych płciowo, we wszystkich kącikach. 

Zabawy, podane przez respondentów/tki, w których powinny brać udział dzieci bez względu na płeć: 

� Przygotowywanie przetworów na zimę. Wszystkie dzieci wkładają ogórki do słoików z zalewą 

do pasteryzowania w domu. 

� Zajęcia i zadania proponowane przez nauczyciela/lkę, związane z pracami domowymi.  

� Wielkie sprzątanie. Cała grupa robi porządki świąteczne w przedszkolu. Ważny jest podział 

zadań, np. stworzenie grup odpowiedzialnych za dany etap sprzątania. Grupy powinny być 

mieszane, jeśli chodzi o płeć.   
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� Wspólne wykonywanie ról w zabawie w dom. Zwracanie uwagi na wymienność ról w zakresie 

obowiązków domowych. 

� Tworzenie opowiadań, np. na podstawie ilustracji przygotowanych przez nauczyciela/lkę 

(sytuacje wskazujące za równość płci). 

� Wyścigi. Zabawy na placu zabaw. Inne zabawy ruchowe.  

� Zabawy dowolne, tematyczne, twórcze. 

� Wybór zawodów pracy w przyszłości (dyskusja w grupie), zwracanie uwagi, że to, jaki zawód 

wykonujemy zależy od naszych preferencji. 

� Zabawy i gry sportowe. Gra w piłkę, w dwa ognie. W zabawach biorą udział wszyscy chętni. 

A drużyny buduje się z grup mieszanych płciowo. 

� Opowiadanie bajek, w których bohaterowie dokonują różnych czynów, niezależnie od płci, 

np. dziewczynka uwalnia braciszka, chłopiec przędzie wełnę.  

� Zabawy tematyczne, zabawy ruchowe (współzawodnictwo), zabawy twórcze (plastyczne, 

teatralne, muzyczne), w których formuje się grupy mieszane płciowo, zgodnie  

z zainteresowaniem.  

� Zabawy i zadania logiczne (np. zagadki, memory). 

� Zabawy w budowniczych i budowczynie – konstrukcyjne (np. klocki lego). 

� Wszelkiego rodzaju zabawy kołowe, inscenizacje muzyczno-ruchowe itp. 

� Zabawy mieszane. Wspólna zabawa chłopców z dziewczynkami, wymiana rolami (chłopiec 

przyjmuje role „typowe” dla rodzaju żeńskiego, a dziewczynka dla rodzaju męskiego). 

� Zabawy w całej grupie, gdzie nie zostaje wyłoniony jeden lider i wszyscy są równi rangą. 

� Zabawy, których celem jest rozpoznawanie emocji i ich nazywanie oraz uczenie się ich 

wyrażania w sposób akceptowany społecznie. 

� Nauka o innych krajach i kulturach. 

� Zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem ilustracji, zabawy ruchowe przedstawiające dane 

czynności, rozmowy na podstawie czytanej literatury. Ważny jest odpowiedni dobór ilustracji 

i treści. Ważne, by nie powielały schematycznych ról męskich i żeńskich.  
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Rola nauczycielki/nauczyciela 

Respondenci/tki uważają, że instytucjami, które powinny docierać z informacją o polityce 

równościowej są przede wszystkim instytucje odpowiedzialne za edukację. Jednocześnie jednak 

uważają, że działania podejmowane w domu, przedszkolu, szkole praktycznie nie mają wpływu 

na likwidację dyskryminacji (tylko 0,2 % uważa, że te działania mają wpływ). Przywiązują dużą wagę 

do wpływu kampanii medialnych, szkoleń/warsztatów i innych form edukacyjnych. Jednocześnie sądzą 

(81,7%), że jest zasadna walka ze stereotypami/uprzedzeniami na poziomie edukacji przedszkolnej 

oraz, że ma znaczenie promowanie polityki równościowej edukacji już od przedszkola (49,11%). 

 

Wskazówki 

Widoczna jest duża rozbieżność w myśleniu o roli przedszkola w promowaniu polityki równościowej 

i likwidacji dyskryminacji. Jest to duży obszar pracy dla nauczycieli/lek przedszkoli ze względu 

na znaczenie prowadzonych zajęć i realizowanych programów na kształtowanie postaw 

równościowych wśród dzieci i rodziców. Warto uświadamiać rodzicom duże znaczenie odpowiedniego 

doboru zabaw w przedszkolu, środków dydaktycznych, piosenek i materiału literackiego – biorąc pod 

uwagę przeciwdziałanie utrwalaniu stereotypów.  

Aby móc realizować politykę równościową w przedszkolu warto oprócz zdobycia gruntownej wiedzy 

na temat jej zasad, poddać analizę swoje zachowania: nauczyciel/lka przedszkola swoimi 

zachowaniami wobec dzieci, tym w jaki sposób postępują wobec chłopców i wobec dziewcząt. Czy są 

tu jakieś różnice wynikające ze stereotypowego postrzegania. Czy moje działania nie powodują, że 

wzmacniam stereotypowe postrzeganie ról. Co przekazuję czytając dzieciom właśnie te opowiadania, 

proponując takie zabawy i ćwiczenia, mówiąc do nich w ten sposób. Jakim językiem mówię do dzieci, 

czy używane przeze mnie słowa nie wzmacniają stereotypowego postrzegania innych, czy nie 

ograniczają aktywności dzieci (np. czy używam nazw zawodów zarówno w męskiej, jak i żeńskiej 

formie?). Autorefleksja, samoświadomość –  to  podstawy  pracy nauczyciela. 

 

 

Profilaktyka dyskryminacji 

Warto również pamiętać, że już sama kultura narzuca dzieciom pewne wzorce zachowań zależnie 

od płci. Warto uświadamiać to dzieciom i przełamywać ich stereotypowe patrzenie na role męskie 

i kobiece. Ważne, aby dzieci wiedziały, że mogą robić to samo i osiągać to sami niezależnie od płci. 

Problemy równościowe są obecne w polskim społeczeństwie. Dzieci stykają się z dyskryminacją 

ze względu na płeć, wyznanie, czy pochodzenie społeczne i narodowościowe. Jeśli same nie są 

podawane takim oddziaływaniom, to prędzej czy później stają się ich świadkami. Warto więc  

do edukacji przedszkolnej włączyć działania dotyczące profilaktyki  dyskryminacji. 

 

Wskazówki 

Z dziećmi można rozmawiać na te tematy wskazując właściwe zachowania i tworząc sytuacje 

sprzyjające kształtowaniu postaw równościowych. Edukacja równościowa jest też jednocześnie 
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profilaktyką przemocy i edukacją prawną. To także edukacja obywatelska i społeczna (w tym 

rozwijanie empatii, nauka zachowań prospołecznych, zwiększanie samoświadomości, nauka radzenia 

sobie z emocjami – ich nazywania i umiejętności ich okazywania, rozwijanie postawy asertywnej). 

 

Niezbędnymi partnerami/rkami we wszystkich działaniach są oczywiście rodzice. Jednak warto 

pamiętać, że rodzice też mogą reprezentować stereotypowe postawy, konieczne wydaje się być 

w związku z tym podjęcie działań edukacyjnych w stosunku do rodziców (cele i zadania polityki 

równościowej). Zrozumienie przez rodziców celów polityki równościowej może uczynić z nich 

niezastąpionych partnerów w kształtowaniu równościowych postaw u dzieci. Warto podkreślać, że 

hasła polityki równościowej służą pełniejszej realizacji osobistej i zawodowej ich dzieci: 1) równy 

stopień niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn, 2) godzenie życia zawodowego i prywatnego 3) 

równa reprezentacja i udział obu płci w życiu publicznym, 4) wyeliminowanie wszelkich form przemocy 

ze względu na płeć, również w handlu ludźmi, 5) eliminacja stereotypów płci, 6) propagowanie 

równości płci w stosunkach zewnętrznych i polityce rozwojowej.  
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Zestawienie wybranych wyników badań

 

 

 

Czy w naszym społeczeństwie zauważa Pan/i oznaki dyskryminacji? 
 

  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  

nie liczba odpowiedzi 28 18 46 
  6,7% 20,9% 9,1% 
 % całości 5,5% 3,6% 9,1% 

tak liczba odpowiedzi 343 48 391 
  81,9% 55,8% 77,4% 
 % całości 67,9% 9,5% 77,4% 

nie zauważa liczba odpowiedzi 48 20 68 
  11,5% 23,3% 13,5% 
 % całości 9,5% 4,0% 13,5% 
 suma  odpowiedzi 419 86 505 
  100,0% 100,0% 100,0% 

  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. 
przedszk. 

prac. admin.  

nie liczba 
odpowiedzi 

19 12 3 1 11 46 

  6,5% 9,8% 7,5% 11,1% 26,8% 9,1% 
 % całości 3,8% 2,4% ,6% ,2% 2,2% 9,1% 

tak liczba 
odpowiedzi 

226 100 34 8 21 389 

  77,7% 82,0% 85,0% 88,9% 51,2% 77,3% 
 % całości 44,9% 19,9% 6,8% 1,6% 4,2% 77,3% 

nie zauważa liczba 
odpowiedzi 

46 10 3  9 68 

  15,8% 8,2% 7,5%  22,0% 13,5% 
 % całości 9,1% 2,0% ,6%  1,8% 13,5% 
 suma 

odpowiedzi 
291 122 40 9 41 503 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ suma 
  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 

tys. 
brak 

zaznaczenia 
 

nie liczba odpowiedzi 10 19 9 8  46 
  10,2% 9,3% 9,9% 7,2%  9,1% 
 % całości 2,0% 3,8% 1,8% 1,6%  9,1% 

tak liczba odpowiedzi 75 152 70 93 1 390 
  76,5% 74,5% 76,9% 83,8% 100,0% 77,4% 
 % całości 14,9% 30,1% 13,9% 18,4% ,2% 77,4% 

nie 
zauważa 

liczba odpowiedzi 13 33 12 10  68 

  13,3% 16,2% 13,2% 9,0%  13,5% 
 % całości 2,6% 6,5% 2,4% 2,0%  13,5% 
 suma odpowiedzi 98 204 91 111 1 504 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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W jakiej sferze widoczne są oznaki dyskryminacji? 
 

  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  

w pracy liczba odpowiedzi 153 17 170 
  44,6% 35,4% 43,5% 
 % całości 39,1% 4,3% 43,5% 

w domu liczba odpowiedzi 12 0 12 
  3,5% 0% 3,1% 
 % całości 3,1% 0% 3,1% 

w urzędach liczba odpowiedzi 74 14 88 
  21,6% 29,2% 22,5% 
 % całości 18,9% 3,6% 22,5% 

w przedszkolu liczba odpowiedzi 14 5 19 
  4,1% 10,4% 4,9% 
 % całości 3,6% 1,3% 4,9% 

w szkole liczba odpowiedzi 37 7 44 
  10,8% 14,6% 11,3% 
 % całości 9,5% 1,8% 11,3% 

wśród znajomych liczba odpowiedzi 53 5 58 
  15,5% 10,4% 14,8% 
 % całości 13,6% 1,3% 14,8% 
 suma odpowiedzi 343 48 391 
  100,0% 100,0% 100,0% 

  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. 
przedszk. 

prac. admin.  

w pracy liczba 
odpowiedzi 

102 41 17 1 9 170 

  45,1% 41,0% 50,0% 12,5% 42,9% 43,7% 
 % całości 26,2% 10,5% 4,4% ,3% 2,3% 43,7% 

w domu liczba 
odpowiedzi 

6 4 0 2 0 12 

  2,7% 4,0% 0% 25,0% 0% 3,1% 
 % całości 1,5% 1,0%  ,5%  3,1% 

w urzędach liczba 
odpowiedzi 

48 22 9 1 6 86 

  21,2% 22,0% 26,5% 12,5% 28,6% 22,1% 
 % całości 12,3% 5,7% 2,3% ,3% 1,5% 22,1% 

w przedszkolu liczba 
odpowiedzi 

8 9 0 1 1 19 

  3,5% 9,0% 0% 12,5% 4,8% 4,9% 
 % całości 2,1% 2,3%  ,3% ,3% 4,9% 

w szkole liczba 
odpowiedzi 

30 8 1 2 3 44 

  13,3% 8,0% 2,9% 25,0% 14,3% 11,3% 
 % całości 7,7% 2,1% ,3% ,5% ,8% 11,3% 

wśród znajomych liczba 
odpowiedzi 

32 16 7 1 2 58 

  14,2% 16,0% 20,6% 12,5% 9,5% 14,9% 
 % całości 8,2% 4,1% 1,8% ,3% ,5% 14,9% 
 suma 

odpowiedzi 
226 100 34 8 21 389 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ  suma 
  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 

tys. 
brak 

zaznaczenia 
 

w pracy liczba 
odpowiedzi 

38 69 25 37 1 170 

  50,7% 45,4% 35,7% 39,8% 100,0% 43,5% 
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 % całości 9,7% 17,6% 6,4% 9,5% ,3% 43,5% 
w domu liczba 

odpowiedzi 
1 2 2 7  12 

  1,3% 1,3% 2,9% 7,5%  3,1% 
 % całości ,3% ,5% ,5% 1,8%  3,1% 

w urzędach liczba 
odpowiedzi 

18 32 21 17  88 

  24,0% 21,1% 30,0% 18,3%  22,5% 
 % całości 4,6% 8,2% 5,4% 4,3%  22,5% 

w przedszkolu liczba 
odpowiedzi 

2 2 5 10  19 

  2,7% 1,3% 7,1% 10,8%  4,9% 
 % całości ,5% ,5% 1,3% 2,6%  4,9% 

w szkole liczba 
odpowiedzi 

6 19 9 10  44 

  8,0% 12,5% 12,9% 10,8%  11,3% 
 % całości 1,5% 4,9% 2,3% 2,6%  11,3% 

wśród znajomych liczba 
odpowiedzi 

10 28 8 12  58 

  13,3% 18,4% 11,4% 12,9%  14,8% 
 % całości 2,6% 7,2% 2,0% 3,1%  14,8% 
 suma 

odpowiedzi 
75 152 70 93 1 391 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 

Typ dyskryminacji 
 

  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  

PŁEĆ liczba odpowiedzi 92 13 105 
  27,2% 27,1% 27,2% 
 % całości 23,8% 3,4% 27,2% 

orientacja seksualna liczba odpowiedzi 36 4 40 
  10,7% 8,3% 10,4% 
 % całości 9,3% 1,0% 10,4% 

wygląd liczba odpowiedzi 62 5 67 
  18,3% 10,4% 17,4% 
 % całości 16,1% 1,3% 17,4% 

wykształcenie liczba odpowiedzi 27 1 28 
  8,0% 2,1% 7,3% 
 % całości 7,0% ,3% 7,3% 

pochodzenie etniczne liczba odpowiedzi 9 1 10 
  2,7% 2,1% 2,6% 
 % całości 2,3% ,3% 2,6% 

wyznanie liczba odpowiedzi 7 0 7 
  2,1% 0% 1,8% 
 % całości 1,8%  1,8% 

macierzyństwo liczba odpowiedzi 29 3 32 
  8,6% 6,3% 8,3% 
 % całości 7,5% ,8% 8,3% 

niepełnosprawność liczba odpowiedzi 14 5 19 
  4,1% 10,4% 4,9% 
 % całości 3,6% 1,3% 4,9% 

wiek liczba odpowiedzi 7 2 9 
  2,1% 4,2% 2,3% 
 % całości 1,8% ,5% 2,3% 

pochodzenie społeczne liczba odpowiedzi 51 12 63 
  15,1% 25,0% 16,3% 
 % całości 13,2% 3,1% 16,3% 
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rasa liczba odpowiedzi 3 2 5 
  ,9% 4,2% 1,3% 
 % całości ,8% ,5% 1,3% 

inne liczba odpowiedzi 1 0 1 
  ,3% 0% ,3% 
 % całości ,3%  ,3% 
 suma odpowiedzi 338 48 386 
  100,0% 100,0% 100,0% 

  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. 
przedszk. 

prac. admin.  

PŁEĆ liczba 
odpowiedzi 

62 25 12 2 4 105 

  27,7% 25,5% 35,3% 28,6% 19,0% 27,3% 
 % całości 16,1% 6,5% 3,1% ,5% 1,0% 27,3% 

orientacja 
seksualna 

liczba 
odpowiedzi 

17 16 4 1 2 40 

  7,6% 16,3% 11,8% 14,3% 9,5% 10,4% 
 % całości 4,4% 4,2% 1,0% ,3% ,5% 10,4% 

wygląd liczba 
odpowiedzi 

40 17 4 1 5 67 

  17,9% 17,3% 11,8% 14,3% 23,8% 17,4% 
 % całości 10,4% 4,4% 1,0% ,3% 1,3% 17,4% 

wykształcenie liczba 
odpowiedzi 

21 6 0 0 1 28 

  9,4% 6,1% 0% 0% 4,8% 7,3% 
 % całości 5,5% 1,6%   ,3% 7,3% 

pochodzenie 
etniczne 

liczba 
odpowiedzi 

5 3 2 0 0 10 

  2,2% 3,1% 5,9% 0% 0% 2,6% 
 % całości 1,3% ,8% ,5%   2,6% 

wyznanie liczba 
odpowiedzi 

1 5 0 1 0 7 

  ,4% 5,1% 0% 14,3% 0% 1,8% 
 % całości ,3% 1,3%  ,3%  1,8% 

macierzyństwo liczba 
odpowiedzi 

23 5 1 0 3 32 

  10,3% 5,1% 2,9% 0% 14,3% 8,3% 
 % całości 6,0% 1,3% ,3%  ,8% 8,3% 

niepełnosprawność liczba 
odpowiedzi 

9 7 1 1 1 19 

  4,0% 7,1% 2,9% 14,3% 4,8% 4,9% 
 % całości 2,3% 1,8% ,3% ,3% ,3% 4,9% 

wiek liczba 
odpowiedzi 

4 0 2 0 3 9 

  1,8% 0% 5,9% 0% 14,3% 2,3% 
 % całości 1,0%  ,5%  ,8% 2,3% 

pochodzenie 
społeczne 

liczba 
odpowiedzi 

38 13 7 1 2 61 

  17,0% 13,3% 20,6% 14,3% 9,5% 15,9% 
 % całości 9,9% 3,4% 1,8% ,3% ,5% 15,9% 

rasa liczba 
odpowiedzi 

3 1 1 0 0 5 

  1,3% 1,0% 2,9% 0% 0% 1,3% 

 % całości ,8% ,3% ,3%   1,3% 
inne liczba 

odpowiedzi 
1 0 0 0 0 1 

  ,4% 0% 0% 0% 0% ,3% 
 % całości ,3%     ,3% 
 suma 224 98 34 7 21 384 
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odpowiedzi 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ  suma 

  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 
tys. 

brak 
zaznaczenia 

 

PŁEĆ liczba 
odpowiedzi 

20 36 21 28  105 

  27,4% 23,7% 30,0% 31,1%  27,2% 
 % całości 5,2% 9,3% 5,4% 7,3%  27,2% 

orientacja 
seksualna 

liczba 
odpowiedzi 

7 25 4 4  40 

  9,6% 16,4% 5,7% 4,4%  10,4% 
 % całości 1,8% 6,5% 1,0% 1,0%  10,4% 

wygląd liczba 
odpowiedzi 

11 24 22 10  67 

  15,1% 15,8% 31,4% 11,1%  17,4% 
 % całości 2,8% 6,2% 5,7% 2,6%  17,4% 

wykształcenie liczba 
odpowiedzi 

3 13 5 7  28 

  4,1% 8,6% 7,1% 7,8%  7,3% 
 % całości ,8% 3,4% 1,3% 1,8%  7,3% 

pochodzenie 
etniczne 

liczba 
odpowiedzi 

1 3 1 5  10 

  1,4% 2,0% 1,4% 5,6%  2,6% 
 % całości ,3% ,8% ,3% 1,3%  2,6% 

wyznanie liczba 
odpowiedzi 

3 1 1 2  7 

  4,1% ,7% 1,4% 2,2%  1,8% 
 % całości ,8% ,3% ,3% ,5%  1,8% 

macierzyństwo liczba 
odpowiedzi 

7 12 2 11  32 

  9,6% 7,9% 2,9% 12,2%  8,3% 
 % całości 1,8% 3,1% ,5% 2,8%  8,3% 

niepełnosprawność liczba 
odpowiedzi 

4 9 2 4  19 

  5,5% 5,9% 2,9% 4,4%  4,9% 
 % całości 1,0% 2,3% ,5% 1,0%  4,9% 

wiek liczba 
odpowiedzi 

1 3 0 4 1 9 

  1,4% 2,0% 0% 4,4% 100,0% 2,3% 
 % całości ,3% ,8%  1,0% ,3% 2,3% 

pochodzenie 
społeczne 

liczba 
odpowiedzi 

15 22 11 15  63 

  20,5% 14,5% 15,7% 16,7%  16,3% 
 % całości 3,9% 5,7% 2,8% 3,9%  16,3% 

rasa liczba 
odpowiedzi 

1 3 1 0  5 

  1,4% 2,0% 1,4% 0%  1,3% 
 % całości ,3% ,8% ,3%   1,3% 

inne liczba 
odpowiedzi 

0 1 0 0  1 

 % całości 0% 1% 0% 0%  ,6% 
 suma 

odpowiedzi 
73 152 70 90 1 386 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Czy zna Pan/i pojęcie gender? 
 

  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  
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nie liczba odpowiedzi 297 56 353 
  70,9% 65,1% 69,9% 
 % całości 58,8% 11,1% 69,9% 

tak liczba odpowiedzi 117 29 146 
  27,9% 33,7% 28,9% 
 % całości 23,2% 5,7% 28,9% 

inne liczba odpowiedzi 5 1 6 
  1,2% 1,2% 1,2% 
 % całości 1,0% ,2% 1,2% 
 suma odpowiedzi 419 86 505 
  100,0% 100,0% 100,0% 
  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. 
przedszk. 

prac. admin.  

nie liczba odpowiedzi 206 86 20 7 32 351 
  70,8% 70,5% 50,0% 77,8% 78,0% 69,8% 
 % całości 41,0% 17,1% 4,0% 1,4% 6,4% 69,8% 

tak liczba odpowiedzi 81 34 20 2 9 146 
  27,8% 27,9% 50,0% 22,2% 22,0% 29,0% 
 % całości 16,1% 6,8% 4,0% ,4% 1,8% 29,0% 

inne liczba odpowiedzi 4 2 0 0 0 6 
  1,4% 1,6% 0% 0% 0% 1,2% 
 % całości ,8% ,4%    1,2% 
 suma odpowiedzi 291 122 40 9 41 503 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  MIEJSCOWOŚĆ  suma 
  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 

tys. 
brak 

zaznaczenia 
 

nie liczba odpowiedzi 74 155 61 62 1 353 
  75,5% 76,0% 67,0% 55,9% 100,0% 69,9% 
 % całości 14,7% 30,7% 12,1% 12,3% ,2% 69,9% 

tak liczba odpowiedzi 23 48 27 48  146 
  23,5% 23,5% 29,7% 43,2%  28,9% 
 % całości 4,6% 9,5% 5,3% 9,5%  28,9% 

inne liczba odpowiedzi 1 1 3 1  6 
  1,0% ,5% 3,3% ,9%  1,2% 
 % całości ,2% ,2% ,6% ,2%  1,2% 
 suma odpowiedzi 98 204 91 111 1 505 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Jakie przymiotniki charakteryzują dziewczynki podczas zabaw? 
 

  PŁEĆ Suma 
  kobieta mężczyzna  

grzeczna liczba odpowiedzi 101 16 117 
  24,8% 19,3% 23,9% 
 % całości 20,6% 3,3% 23,9% 

nieuważna liczba odpowiedzi 6 1 7 
  1,5% 1,2% 1,4% 
 % całości 1,2% ,2% 1,4% 

głośna liczba odpowiedzi 20 5 25 
  4,9% 6,0% 5,1% 
 % całości 4,1% 1,0% 5,1% 

delikatna liczba odpowiedzi 21 9 30 
  5,2% 10,8% 6,1% 
 % całości 4,3% 1,8% 6,1% 

aktywna liczba odpowiedzi 65 16 81 
  16,0% 19,3% 16,5% 
 % całości 13,3% 3,3% 16,5% 

zadziorna liczba odpowiedzi 17 3 20 
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  4,2% 3,6% 4,1% 
 % całości 3,5% ,6% 4,1% 

mądra liczba odpowiedzi 15 2 17 
  3,7% 2,4% 3,5% 
 % całości 3,1% ,4% 3,5% 

złośliwa liczba odpowiedzi 1 2 3 
  ,2% 2,4% ,6% 
 % całości ,2% ,4% ,6% 

rozsądna liczba odpowiedzi 24 9 33 
  5,9% 10,8% 6,7% 
 % całości 4,9% 1,8% 6,7% 

spontaniczna liczba odpowiedzi 37 2 39 
  9,1% 2,4% 8,0% 
 % całości 7,6% ,4% 8,0% 

niecierpliwa liczba odpowiedzi 5 1 6 
  1,2% 1,2% 1,2% 
 % całości 1,0% ,2% 1,2% 

wrażliwa liczba odpowiedzi 29 2 31 
  7,1% 2,4% 6,3% 
 % całości 5,9% ,4% 6,3% 

opiekuńcza liczba odpowiedzi 55 9 64 
  13,5% 10,8% 13,1% 
 % całości 11,2% 1,8% 13,1% 

silna liczba odpowiedzi 0 2 2 
  0% 2,4% ,4% 
 % całości  ,4% ,4% 

ciekawska/wścibska liczba odpowiedzi 10 4 14 
  2,5% 4,8% 2,9% 
 % całości 2,0% ,8% 2,9% 

inne liczba odpowiedzi 1 0 1 
  ,2% 0% ,2% 
 % całości ,2%  ,2% 
 suma odpowiedzi 407 83 490 
  100,0% 100,0% 100,0% 

  STATUS Suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. 
przedszk. 

prac. admin.  

grzeczna liczba 
odpowiedzi 

66 31 12 3 5 117 

  23,2% 26,5% 32,4% 33,3% 12,2% 24,0% 
 % całości 13,5% 6,4% 2,5% ,6% 1,0% 24,0% 

nieuważna liczba 
odpowiedzi 

5 2 0 0 0 7 

  1,8% 1,7% 0% 0% 0% 1,4% 
 % całości 1,0% ,4%    1,4% 

głośna liczba 
odpowiedzi 

19 5 1 0 0 25 

  6,7% 4,3% 2,7% 0% 0% 5,1% 
 % całości 3,9% 1,0% ,2%   5,1% 

delikatna liczba 
odpowiedzi 

20 3 3 1 3 30 

  7,0% 2,6% 8,1% 11,1% 7,3% 6,1% 
 % całości 4,1% ,6% ,6% ,2% ,6% 6,1% 

aktywna liczba 
odpowiedzi 

47 23 1 3 7 81 

  16,5% 19,7% 2,7% 33,3% 17,1% 16,6% 
 % całości 9,6% 4,7% ,2% ,6% 1,4% 16,6% 

zadziorna liczba 
odpowiedzi 

11 3 3 0 3 20 

  3,9% 2,6% 8,1% 0% 7,3% 4,1% 
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 % całości 2,3% ,6% ,6%  ,6% 4,1% 
mądra Liczba 

odpowiedzi 
9 4 2 0 2 17 

  3,2% 3,4% 5,4% 0% 4,9% 3,5% 
 % całości 1,8% ,8% ,4%  ,4% 3,5% 

zlosliwa liczba 
odpowiedzi 

0 0 3 0 0 3 

  0% 0% 8,1% 0% 0% ,6% 
 % całości   ,6%   ,6% 

rozsądna liczba 
odpowiedzi 

23 5 1 0 4 33 

  8,1% 4,3% 2,7% 0% 9,8% 6,8% 
 % całości 4,7% 1,0% ,2%  ,8% 6,8% 

spontaniczna liczba 
odpowiedzi 

23 10 2 0 4 39 

  8,1% 8,5% 5,4% 0% 9,8% 8,0% 
 % całości 4,7% 2,0% ,4%  ,8% 8,0% 

niecierpliwa Liczba 
odpowiedzi 

3 0 2 0 1 6 

  1,1% 0% 5,4% 0% 2,4% 1,2% 
 % całości ,6%  ,4%  ,2% 1,2% 

wrażliwa liczba 
odpowiedzi 

9 17 1 1 3 31 

  3,2% 14,5% 2,7% 11,1% 7,3% 6,4% 
 % całości 1,8% 3,5% ,2% ,2% ,6% 6,4% 

opiekuńcza liczba 
odpowiedzi 

39 12 3 0 8 62 

  13,7% 10,3% 8,1% 0% 19,5% 12,7% 
 % całości 8,0% 2,5% ,6%  1,6% 12,7% 

silna Liczba 
odpowiedzi 

2 0 0 0 0 2 

  ,7% 0% 0% 0% 0% ,4% 
 % całości ,4%     ,4% 

ciekawska/wścibska liczba 
odpowiedzi 

8 1 3 1 1 14 

  2,8% ,9% 8,1% 11,1% 2,4% 2,9% 
 % całości 1,6% ,2% ,6% ,2% ,2% 2,9% 

inne liczba 
odpowiedzi 

0 1 0 0 0 1 

  0% ,9% 0% 0% 0% ,2% 
 % całości  ,2%    ,2% 
 suma 

odpowiedzi 
284 117 37 9 41 488 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ  Suma 
  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 

tys. 
brak 

zaznaczenia 
 

grzeczna liczba 
odpowiedzi 

24 43 24 26  117 

  25,0% 21,5% 26,4% 25,5%  23,9% 
 % całości 4,9% 8,8% 4,9% 5,3%  23,9% 

nieuważna liczba 
odpowiedzi 

2 3 1 1  7 

  2,1% 1,5% 1,1% 1,0%  1,4% 
 % całości ,4% ,6% ,2% ,2%  1,4% 

głośna liczba 
odpowiedzi 

6 12 5 2  25 

  6,3% 6,0% 5,5% 2,0%  5,1% 
 % całości 1,2% 2,4% 1,0% ,4%  5,1% 

delikatna liczba 8 13 4 5  30 
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odpowiedzi 
  8,3% 6,5% 4,4% 4,9%  6,1% 
 % całości 1,6% 2,7% ,8% 1,0%  6,1% 

aktywna liczba 
odpowiedzi 

12 40 14 15  81 

  12,5% 20,0% 15,4% 14,7%  16,5% 
 % całości 2,4% 8,2% 2,9% 3,1%  16,5% 

zadziorna liczba 
odpowiedzi 

0 10 7 3  20 

  0% 5,0% 7,7% 2,9%  4,1% 
 % całości  2,0% 1,4% ,6%  4,1% 

mądra liczba 
odpowiedzi 

3 8 2 4  17 

  3,1% 4,0% 2,2% 3,9%  3,5% 
 % całości ,6% 1,6% ,4% ,8%  3,5% 

złośliwa liczba 
odpowiedzi 

0 0 2 1  3 

  0% 0% 2,2% 1,0%  ,6% 
 % całości   ,4% ,2%  ,6% 

rozsądna liczba 
odpowiedzi 

6 14 5 8  33 

  6,3% 7,0% 5,5% 7,8%  6,7% 
 % całości 1,2% 2,9% 1,0% 1,6%  6,7% 

spontaniczna liczba 
odpowiedzi 

8 14 8 9  39 

  8,3% 7,0% 8,8% 8,8%  8,0% 
 % całości 1,6% 2,9% 1,6% 1,8%  8,0% 

niecierpliwa liczba 
odpowiedzi 

1 3 1 1  6 

  1,0% 1,5% 1,1% 1,0%  1,2% 
 % całości ,2% ,6% ,2% ,2%  1,2% 

wrażliwa Liczba 
odpowiedzi 

7 10 6 8  31 

  7,3% 5,0% 6,6% 7,8%  6,3% 
 % całości 1,4% 2,0% 1,2% 1,6%  6,3% 

opiekuńcza liczba 
odpowiedzi 

15 26 11 11 1 64 

  15,6% 13,0% 12,1% 10,8% 100,0% 13,1% 
 % całości 3,1% 5,3% 2,2% 2,2% ,2% 13,1% 

silna liczba 
odpowiedzi 

2 0 0 0  2 

  2,1% 0% 0% 0%  ,4% 
 % całości ,4%     ,4% 

ciekawska/wścibska liczba 
odpowiedzi 

2 4 1 7  14 

  2,1% 2,0% 1,1% 6,9%  2,9% 
 % całości ,4% ,8% ,2% 1,4%  2,9% 

inne liczba 
odpowiedzi 

0 0 0 1  1 

  0% 0% 0% 1,0%  ,2% 
 % całości    ,2%  ,2% 
 suma 

odpowiedzi 
96 200 91 102 1 490 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Jakie przymiotniki charakteryzują chłopców podczas zabaw? 
 

  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  

grzeczny liczba odpowiedzi 12 6 18 
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  2,9% 7,2% 3,7% 
 % całości 2,4% 1,2% 3,7% 

nieuważny liczba odpowiedzi 22 4 26 
  5,4% 4,8% 5,3% 
 % całości 4,5% ,8% 5,3% 

głośny liczba odpowiedzi 112 16 128 
  27,3% 19,3% 26,0% 
 % całości 22,7% 3,2% 26,0% 

delikatny liczba odpowiedzi 1 2 3 
  ,2% 2,4% ,6% 
 % całości ,2% ,4% ,6% 

aktywny liczba odpowiedzi 119 22 141 
  29,0% 26,5% 28,6% 
 % całości 24,1% 4,5% 28,6% 

zadziorny liczba odpowiedzi 29 9 38 
  7,1% 10,8% 7,7% 
 % całości 5,9% 1,8% 7,7% 

mądry Liczba odpowiedzi 5 0 5 
  1,2% 0% 1,0% 
 % całości 1,0%  1,0% 

złośliwy liczba odpowiedzi 5 2 7 
  1,2% 2,4% 1,4% 
 % całości 1,0% ,4% 1,4% 

rozsądny liczba odpowiedzi 4 1 5 
  1,0% 1,2% 1,0% 
 % całości ,8% ,2% 1,0% 

spontaniczny liczba odpowiedzi 49 8 57 
  12,0% 9,6% 11,6% 
 % całości 9,9% 1,6% 11,6% 

niecierpliwy liczba odpowiedzi 13 3 16 
  3,2% 3,6% 3,2% 
 % całości 2,6% ,6% 3,2% 

wrażliwy liczba odpowiedzi 2 0 2 
  ,5% 0% ,4% 
 % całości ,4%  ,4% 

opiekuńczy liczba odpowiedzi 3 0 3 
  ,7% 0% ,6% 
 % całości ,6%  ,6% 

silny liczba odpowiedzi 22 7 29 
  5,4% 8,4% 5,9% 
 % całości 4,5% 1,4% 5,9% 

ciekawski/wscibski Liczba odpowiedzi 11 3 14 
  2,7% 3,6% 2,8% 
 % całości 2,2% ,6% 2,8% 

inne liczba odpowiedzi 1 0 1 
  ,2% 0% ,2% 
 % całości ,2%  ,2% 
 suma odpowiedzi 410 83 493 
  100,0% 100,0% 100,0% 

  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. 
przedszk. 

prac. admin.  

grzeczny liczba 
odpowiedzi 

15 3    18 

  5,2% 2,5%    3,7% 
 % całości 3,1% ,6%    3,7% 

nieuważny liczba 
odpowiedzi 

14 7 3  2 26 

  4,9% 5,9% 8,1%  4,9% 5,3% 
 % całości 2,9% 1,4% ,6%  ,4% 5,3% 
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głośny liczba 
odpowiedzi 

75 37 6  8 126 

  26,2% 31,4% 16,2%  19,5% 25,7% 
 % całości 15,3% 7,5% 1,2%  1,6% 25,7% 

delikatny liczba 
odpowiedzi 

1   1 1 3 

  ,3%   11,1% 2,4% ,6% 
 % całości ,2%   ,2% ,2% ,6% 

aktywny liczba 
odpowiedzi 

85 27 12 5 12 141 

  29,7% 22,9% 32,4% 55,6% 29,3% 28,7% 
 % całości 17,3% 5,5% 2,4% 1,0% 2,4% 28,7% 

zadziorny liczba 
odpowiedzi 

22 6 7  3 38 

  7,7% 5,1% 18,9%  7,3% 7,7% 
 % całości 4,5% 1,2% 1,4%  ,6% 7,7% 

mądry Liczba 
odpowiedzi 

2 2 1   5 

  ,7% 1,7% 2,7%   1,0% 
 % całości ,4% ,4% ,2%   1,0% 

złośliwy liczba 
odpowiedzi 

4 1 2   7 

  1,4% ,8% 5,4%   1,4% 
 % całości ,8% ,2% ,4%   1,4% 

rozsądny liczba 
odpowiedzi 

3    2 5 

  1,0%    4,9% 1,0% 
 % całości ,6%    ,4% 1,0% 

spontaniczny liczba 
odpowiedzi 

34 14 3 2 4 57 

  11,9% 11,9% 8,1% 22,2% 9,8% 11,6% 
 % całości 6,9% 2,9% ,6% ,4% ,8% 11,6% 

niecierpliwy liczba 
odpowiedzi 

9 4   3 16 

  3,1% 3,4%   7,3% 3,3% 
 % całości 1,8% ,8%   ,6% 3,3% 

wrażliwy liczba 
odpowiedzi 

2     2 

  ,7%     ,4% 
 % całości ,4%     ,4% 

opiekuńczy liczba 
odpowiedzi 

1 2    3 

  ,3% 1,7%    ,6% 
 % całości ,2% ,4%    ,6% 

silny liczba 
odpowiedzi 

12 10 2 1 4 29 

  4,2% 8,5% 5,4% 11,1% 9,8% 5,9% 
 % całości 2,4% 2,0% ,4% ,2% ,8% 5,9% 

ciekawski/wścibski liczba 
odpowiedzi 

7 4 1  2 14 

  2,4% 3,4% 2,7%  4,9% 2,9% 
 % całości 1,4% ,8% ,2%  ,4% 2,9% 

inne liczba 
odpowiedzi 

 1    1 

   ,8%    ,2% 
 % całości  ,2%    ,2% 
 suma 

odpowiedzi 
286 118 37 9 41 491 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ  suma 
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  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 
tys. 

brak 
zaznaczenia 

 

grzeczny liczba 
odpowiedzi 

4 10 2 2  18 

  4,2% 5,0% 2,2% 1,9%  3,7% 
 % całości ,8% 2,0% ,4% ,4%  3,7% 

nieuważny liczba 
odpowiedzi 

6 13 2 5  26 

  6,3% 6,5% 2,2% 4,8%  5,3% 
 % całości 1,2% 2,6% ,4% 1,0%  5,3% 

głośny liczba 
odpowiedzi 

33 43 28 23 1 128 

  34,4% 21,5% 30,8% 21,9% 100,0% 26,0% 
 % całości 6,7% 8,7% 5,7% 4,7% ,2% 26,0% 

delikatny liczba 
odpowiedzi 

 1 1 1  3 

   ,5% 1,1% 1,0%  ,6% 
 % całości  ,2% ,2% ,2%  ,6% 

aktywny liczba 
odpowiedzi 

24 68 20 29  141 

  25,0% 34,0% 22,0% 27,6%  28,6% 
 % całości 4,9% 13,8% 4,1% 5,9%  28,6% 

zadziorny liczba 
odpowiedzi 

5 13 8 12  38 

  5,2% 6,5% 8,8% 11,4%  7,7% 
 % całości 1,0% 2,6% 1,6% 2,4%  7,7% 

mądry liczba 
odpowiedzi 

1 1 2 1  5 

  1,0% ,5% 2,2% 1,0%  1,0% 
 % całości ,2% ,2% ,4% ,2%  1,0% 

złośliwy liczba 
odpowiedzi 

1 2  4  7 

  1,0% 1,0%  3,8%  1,4% 
 % całości ,2% ,4%  ,8%  1,4% 

rozsądny liczba 
odpowiedzi 

2 3    5 

  2,1% 1,5%    1,0% 
 % całości ,4% ,6%    1,0% 

spontaniczny liczba 
odpowiedzi 

8 25 10 14  57 

  8,3% 12,5% 11,0% 13,3%  11,6% 
 % całości 1,6% 5,1% 2,0% 2,8%  11,6% 

niecierpliwy liczba 
odpowiedzi 

3 10 1 2  16 

  3,1% 5,0% 1,1% 1,9%  3,2% 
 % całości ,6% 2,0% ,2% ,4%  3,2% 

wrażliwy liczba 
odpowiedzi 

  2   2 

    2,2%   ,4% 
 % całości   ,4%   ,4% 

opiekuńczy liczba 
odpowiedzi 

 2  1  3 

   1,0%  1,0%  ,6% 
 % całości  ,4%  ,2%  ,6% 

silny liczba 
odpowiedzi 

7 2 11 9  29 

  7,3% 1,0% 12,1% 8,6%  5,9% 
 % całości 1,4% ,4% 2,2% 1,8%  5,9% 

ciekawski/wścibski liczba 
odpowiedzi 

2 7 4 1  14 
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  2,1% 3,5% 4,4% 1,0%  2,8% 
 % całości ,4% 1,4% ,8% ,2%  2,8% 

inne liczba 
odpowiedzi 

   1  1 

     1,0%  ,2% 
 % całości    ,2%  ,2% 
 suma 

odpowiedzi 
96 200 91 105 1 493 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Czy uważa Pan/i, że w polskim społeczeństwie istnieją stereotypy/uprzedzenia 
odnoszące się do roli kobiety? 
 

  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  

nie istnieją liczba odpowiedzi 13 13 26 
  3,1% 15,1% 5,1% 
 % całości 2,6% 2,6% 5,1% 

tak liczba odpowiedzi 395 64 459 
  94,3% 74,4% 90,9% 
 % całości 78,2% 12,7% 90,9% 

nie wiem liczba odpowiedzi 11 9 20 
  2,6% 10,5% 4,0% 
 % całości 2,2% 1,8% 4,0% 
 suma odpowiedzi 419 86 505 
  100,0% 100,0% 100,0% 

  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. przedszk. prac. admin.  

nie istnieją liczba 
odpowiedzi 

17 1 1  7 26 

  5,8% ,8% 2,5%  17,1% 5,2% 
 % całości 3,4% ,2% ,2%  1,4% 5,2% 

tak liczba 
odpowiedzi 

266 116 38 8 31 459 

  91,4% 95,1% 95,0% 88,9% 75,6% 91,3% 
 % całości 52,9% 23,1% 7,6% 1,6% 6,2% 91,3% 

nie wiem Liczba 
odpowiedzi 

8 5 1 1 3 18 

  2,7% 4,1% 2,5% 11,1% 7,3% 3,6% 
 % całości 1,6% 1,0% ,2% ,2% ,6% 3,6% 
 suma 

odpowiedzi 
291 122 40 9 41 503 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ  suma 
  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 tys. brak 

zaznaczenia 
 

nie istnieją liczba 
odpowiedzi 

4 16 2 4  26 

  4,1% 7,8% 2,2% 3,6%  5,1% 
 % całości ,8% 3,2% ,4% ,8%  5,1% 

tak liczba 
odpowiedzi 

87 182 86 103 1 459 

  88,8% 89,2% 94,5% 92,8% 100,0% 90,9% 
 % całości 17,2% 36,0% 17,0% 20,4% ,2% 90,9% 

nie wiem liczba 
odpowiedzi 

7 6 3 4  20 

  7,1% 2,9% 3,3% 3,6%  4,0% 
 % całości 1,4% 1,2% ,6% ,8%  4,0% 
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 suma 
odpowiedzi 

98 204 91 111 1 505 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Stereotypy kobiety 
 

  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  

kobieta-matka liczba odpowiedzi 105 25 130 
  26,7% 39,1% 28,4% 
 % całości 23,0% 5,5% 28,4% 

kobieta powinna zarabiać mniej niż mężczyzna liczba odpowiedzi 30 1 31 
  7,6% 1,6% 6,8% 
 % całości 6,6% ,2% 6,8% 

kobieta nie powinna pracować zarobkowo liczba odpowiedzi 9 2 11 
  2,3% 3,1% 2,4% 
 % całości 2,0% ,4% 2,4% 

kobieta nie nadaje się na stanowiska kierownicze liczba odpowiedzi 23 1 24 
  5,9% 1,6% 5,3% 
 % całości 5,0% ,2% 5,3% 

kobieta nie nadaje się na kierowcę pojazdów liczba odpowiedzi 59 6 65 
  15,0% 9,4% 14,2% 
 % całości 12,9% 1,3% 14,2% 

kobieta nadaje się na nauczycielkę liczba odpowiedzi 7  7 
  1,8%  1,5% 
 % całości 1,5%  1,5% 

kobieta-gospodyni domowa liczba odpowiedzi 91 14 105 
  23,2% 21,9% 23,0% 
 % całości 19,9% 3,1% 23,0% 

kobieta słabsza fizycznie i psychicznie liczba odpowiedzi 31 10 41 
  7,9% 15,6% 9,0% 
 % całości 6,8% 2,2% 9,0% 

kobieta jest mniej inteligentna od mężczyzny liczba odpowiedzi 23 2 25 
  5,9% 3,1% 5,5% 
 % całości 5,0% ,4% 5,5% 

kobieta nie musi awansować liczba odpowiedzi 1 1 2 
  ,3% 1,6% ,4% 
 % całości ,2% ,2% ,4% 

kobieta nadaje się na pielęgniarkę/opiekunkę liczba odpowiedzi 14 1 15 
  3,6% 1,6% 3,3% 
 % całości 3,1% ,2% 3,3% 

inne liczba odpowiedzi  1 1 
   1,6% ,2% 
 % całości  ,2% ,2% 
 suma odpowiedzi 393 64 457 
  100,0% 100,0% 100,0% 

  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. 
przedszk. 

prac. admin.  

kobieta-matka liczba 
odpowiedzi 

81 29 11 1 8 130 

  30,7% 25,0% 28,9% 12,5% 25,8% 28,4% 
 % całości 17,7% 6,3% 2,4% ,2% 1,8% 28,4% 

kobieta powinna 
zarabiać mniej niż 

mężczyzna 

liczba 
odpowiedzi 

17 11   3 31 

  6,4% 9,5%   9,7% 6,8% 
 % całości 3,7% 2,4%   ,7% 6,8% 

kobieta nie powinna 
pracować zarobkowo 

liczba 
odpowiedzi 

6 2 2 1  11 
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  2,3% 1,7% 5,3% 12,5%  2,4% 
 % całości 1,3% ,4% ,4% ,2%  2,4% 

kobieta nie nadaje się 
na stanowiska 
kierownicze 

liczba 
odpowiedzi 

14 5 2  3 24 

  5,3% 4,3% 5,3%  9,7% 5,3% 
 % całości 3,1% 1,1% ,4%  ,7% 5,3% 

kobieta nie nadaje się 
na kierowcę pojazdów 

liczba 
odpowiedzi 

42 15 6 1 1 65 

  15,9% 12,9% 15,8% 12,5% 3,2% 14,2% 
 % całości 9,2% 3,3% 1,3% ,2% ,2% 14,2% 

kobieta nadaje się na 
nauczycielkę 

liczba 
odpowiedzi 

3 1 2 1  7 

  1,1% ,9% 5,3% 12,5%  1,5% 
 % całości ,7% ,2% ,4% ,2%  1,5% 

kobieta-gospodyni 
domowa 

liczba 
odpowiedzi 

51 37 7 2 8 105 

  19,3% 31,9% 18,4% 25,0% 25,8% 23,0% 
 % całości 11,2% 8,1% 1,5% ,4% 1,8% 23,0% 

kobieta słabsza 
fizycznie i psychicznie 

liczba 
odpowiedzi 

26 8 2  5 41 

  9,8% 6,9% 5,3%  16,1% 9,0% 
 % całości 5,7% 1,8% ,4%  1,1% 9,0% 

kobieta jest mniej 
inteligentna od 
mężczyzny 

liczba 
odpowiedzi 

15 7 3   25 

  5,7% 6,0% 7,9%   5,5% 
 % całości 3,3% 1,5% ,7%   5,5% 

kobieta nie musi 
awansować 

liczba 
odpowiedzi 

1   1  2 

  ,4%   12,5%  ,4% 
 % całości ,2%   ,2%  ,4% 

kobieta nadaje się na 
pielęgniarkę/opiekunkę

liczba 
odpowiedzi 

7 1 3 1 3 15 

  2,7% ,9% 7,9% 12,5% 9,7% 3,3% 
 % całości 1,5% ,2% ,7% ,2% ,7% 3,3% 

inne liczba 
odpowiedzi 

1     1 

  ,4%     ,2% 
 % całości ,2%     ,2% 
 suma 

odpowiedzi 
264 116 38 8 31 457 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ  suma 
  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 

tys. 
brak 

zaznaczenia 
 

kobieta-matka liczba 
odpowiedzi 

25 52 18 35  130 

  28,7% 28,6% 21,2% 34,3%  28,4% 
 % całości 5,5% 11,4% 3,9% 7,7%  28,4% 

kobieta powinna 
zarabiać mniej niż 

mężczyzna 

liczba 
odpowiedzi 

5 13 7 6  31 

  5,7% 7,1% 8,2% 5,9%  6,8% 
 % całości 1,1% 2,8% 1,5% 1,3%  6,8% 

kobieta nie powinna 
pracować zarobkowo 

liczba 
odpowiedzi 

2 2 5 2  11 

  2,3% 1,1% 5,9% 2,0%  2,4% 
 % całości ,4% ,4% 1,1% ,4%  2,4% 

kobieta nie nadaje się 
na stanowiska 

liczba 
odpowiedzi 

1 12 5 6  24 
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kierownicze 
  1,1% 6,6% 5,9% 5,9%  5,3% 
 % całości ,2% 2,6% 1,1% 1,3%  5,3% 

kobieta nie nadaje się 
na kierowcę pojazdów 

liczba 
odpowiedzi 

15 24 15 11  65 

  17,2% 13,2% 17,6% 10,8%  14,2% 
 % całości 3,3% 5,3% 3,3% 2,4%  14,2% 

kobieta nadaje się na 
nauczycielkę 

liczba 
odpowiedzi 

1 3 1 2  7 

  1,1% 1,6% 1,2% 2,0%  1,5% 
 % całości ,2% ,7% ,2% ,4%  1,5% 

kobieta-gospodyni 
domowa 

liczba 
odpowiedzi 

17 45 22 20 1 105 

  19,5% 24,7% 25,9% 19,6% 100,0% 23,0% 
 % całości 3,7% 9,8% 4,8% 4,4% ,2% 23,0% 

kobieta słabsza 
fizycznie i psychicznie 

liczba 
odpowiedzi 

12 15 3 11  41 

  13,8% 8,2% 3,5% 10,8%  9,0% 
 % całości 2,6% 3,3% ,7% 2,4%  9,0% 

kobieta jest mniej 
inteligentna od 
mężczyzny 

liczba 
odpowiedzi 

6 11 4 4  25 

  6,9% 6,0% 4,7% 3,9%  5,5% 
 % całości 1,3% 2,4% ,9% ,9%  5,5% 

kobieta nie musi 
awansować 

liczba 
odpowiedzi 

 2    2 

   1,1%    ,4% 
 % całości  ,4%    ,4% 

kobieta nadaje się na 
pielęgniarkę/opiekunkę

liczba 
odpowiedzi 

2 3 5 5  15 

  2,3% 1,6% 5,9% 4,9%  3,3% 
 % całości ,4% ,7% 1,1% 1,1%  3,3% 

inne liczba 
odpowiedzi 

1     1 

  1,1%     ,2% 
 % całości ,2%     ,2% 
 suma 

odpowiedzi 
87 182 85 102 1 457 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Czy uważa Pan/i, że w polskim społeczeństwie istnieją stereotypy/uprzedzenia odnoszące się do roli 
mężczyzny? 
 

  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  

nie istnieją liczba odpowiedzi 15 10 25 
  3,6% 11,6% 5,0% 
 % całości 3,0% 2,0% 5,0% 

tak liczba odpowiedzi 388 68 456 
  92,6% 79,1% 90,3% 
 % całości 76,8% 13,5% 90,3% 

nie wiem liczba odpowiedzi 15 8 23 
  3,6% 9,3% 4,6% 
 % całości 3,0% 1,6% 4,6% 

inne liczba odpowiedzi 1  1 
  ,2%  ,2% 
 % całości ,2%  ,2% 
 suma odpowiedzi 419 86 505 
  100,0% 100,0% 100,0% 
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  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. przedszk. prac. admin.  

nie istnieją liczba 
odpowiedzi 

16 3   6 25 

  5,5% 2,5%   14,6% 5,0% 
 % całości 3,2% ,6%   1,2% 5,0% 

tak liczba 
odpowiedzi 

264 114 37 8 33 456 

  90,7% 93,4% 92,5% 88,9% 80,5% 90,7% 
 % całości 52,5% 22,7% 7,4% 1,6% 6,6% 90,7% 

nie wiem liczba 
odpowiedzi 

10 5 3 1 2 21 

  3,4% 4,1% 7,5% 11,1% 4,9% 4,2% 
 % całości 2,0% 1,0% ,6% ,2% ,4% 4,2% 

inne liczba 
odpowiedzi 

1     1 

  ,3%     ,2% 
 % całości ,2%     ,2% 
 suma 

odpowiedzi 
291 122 40 9 41 503 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ  suma 
  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 tys. brak 

zaznaczenia 
 

nie istnieją liczba 
odpowiedzi 

5 12 5 3  25 

  5,1% 5,9% 5,5% 2,7%  5,0% 
 % całości 1,0% 2,4% 1,0% ,6%  5,0% 

tak liczba 
odpowiedzi 

85 186 81 103 1 456 

  86,7% 91,2% 89,0% 92,8% 100,0% 90,3% 
 % całości 16,8% 36,8% 16,0% 20,4% ,2% 90,3% 

nie wiem liczba 
odpowiedzi 

8 6 4 5  23 

  8,2% 2,9% 4,4% 4,5%  4,6% 
 % całości 1,6% 1,2% ,8% 1,0%  4,6% 

99 liczba 
odpowiedzi 

  1   1 

    1,1%   ,2% 
 % całości   ,2%   ,2% 
 suma 

odpowiedzi 
98 204 91 111 1 505 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Stereotypy mężczyzn 
 

  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  

mężczyzna-ojciec liczba 
odpowiedzi 

8 6 14 

  2,1% 8,8% 3,1% 
 % całości 1,8% 1,3% 3,1% 

mężczyzna zawsze zarabia więcej niż kobieta liczba 
odpowiedzi 

47 8 55 

  12,2% 11,8% 12,1% 
 % całości 10,4% 1,8% 12,1% 

mężczyzna powinien pracować zarobkowo liczba 
odpowiedzi 

32 12 44 

  8,3% 17,6% 9,7% 
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 % całości 7,0% 2,6% 9,7% 
mężczyzna niezaangażowany w prace domowe liczba 

odpowiedzi 
51 8 59 

  13,2% 11,8% 13,0% 
 % całości 11,2% 1,8% 13,0% 

mężczyzna nadaje się na kierownika/dyrektora liczba 
odpowiedzi 

20 4 24 

  5,2% 5,9% 5,3% 
 % całości 4,4% ,9% 5,3% 

mężczyzna-żywiciel rodziny/głowa rodziny liczba 
odpowiedzi 

153 21 174 

  39,6% 30,9% 38,3% 
 % całości 33,7% 4,6% 38,3% 

mężczyzna jest silniejszy fizycznie i psychicznie liczba 
odpowiedzi 

34 5 39 

  8,8% 7,4% 8,6% 
 % całości 7,5% 1,1% 8,6% 

mężczyzna zawsze awansuje liczba 
odpowiedzi 

1 1 2 

  ,3% 1,5% ,4% 
 % całości ,2% ,2% ,4% 

mężczyzna szybciej i latwiej robi kariere liczba 
odpowiedzi 

39 2 41 

  10,1% 2,9% 9,0% 
 % całości 8,6% ,4% 9,0% 

inne Liczba 
odpowiedzi 

1  1 

  ,3%  ,2% 
 % całości ,2%  ,2% 

inne liczba 
odpowiedzi 

 1 1 

   1,5% ,2% 
 % całości  ,2% ,2% 
 suma 

odpowiedzi 
386 68 454 

  100,0% 100,0% 100,0% 
  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. 
przedszk. 

prac. 
admin. 

 

mężczyzna-ojciec liczba odpowiedzi 7 4 2  1 14 
  2,7% 3,5% 5,6%  3,0% 3,1% 
 % całości 1,5% ,9% ,4%  ,2% 3,1% 

mężczyzna zawsze 
zarabia więcej niż 

kobieta 

liczba odpowiedzi 32 16 4  3 55 

  12,2% 14,0% 11,1%  9,1% 12,1% 
 % całości 7,0% 3,5% ,9%  ,7% 12,1% 

mężczyzna powinien 
pracować zarobkowo 

liczba odpowiedzi 23 12 5  4 44 

  8,7% 10,5% 13,9%  12,1% 9,7% 
 % całości 5,1% 2,6% 1,1%  ,9% 9,7% 

mężczyzna 
niezaangażowany w 

prace domowe 

liczba odpowiedzi 37 14 1 3 4 59 

  14,1% 12,3% 2,8% 37,5% 12,1% 13,0% 
 % całości 8,1% 3,1% ,2% ,7% ,9% 13,0% 

mężczyzna nadaje się na 
kierownika/dyrektora 

liczba odpowiedzi 17 4 2  1 24 

  6,5% 3,5% 5,6%  3,0% 5,3% 
 % całości 3,7% ,9% ,4%  ,2% 5,3% 
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mężczyzna-żywiciel 
rodziny/głowa rodziny 

liczba odpowiedzi 102 46 13 2 11 174 

  38,8% 40,4% 36,1% 25,0% 33,3% 38,3% 
 % całości 22,5% 10,1% 2,9% ,4% 2,4% 38,3% 

mężczyzna jest silniejszy 
fizycznie i psychicznie 

liczba odpowiedzi 23 8 3  5 39 

  8,7% 7,0% 8,3%  15,2% 8,6% 
 % całości 5,1% 1,8% ,7%  1,1% 8,6% 

mężczyzna zawsze 
awansuje 

liczba odpowiedzi 1   1  2 

  ,4%   12,5%  ,4% 
 % całości ,2%   ,2%  ,4% 

mężczyzna szybciej i 
łatwiej robi karierę 

liczba odpowiedzi 20 10 5 2 4 41 

  7,6% 8,8% 13,9% 25,0% 12,1% 9,0% 
 % całości 4,4% 2,2% 1,1% ,4% ,9% 9,0% 

inne liczba odpowiedzi   1   1 
    2,8%   ,2% 
 % całości   ,2%   ,2% 

inne liczba odpowiedzi 1     1 
  ,4%     ,2% 
 % całości ,2%     ,2% 
 suma 

odpowiedzi 
263 114 36 8 33 454 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ  suma 
  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 

tys. 
pow. 100 tys. brak 

zaznaczenia 
 

mężczyzna-ojciec liczba odpowiedzi 2 6 2 4  14 
  2,4% 3,2% 2,5% 3,9%  3,1% 
 % całości ,4% 1,3% ,4% ,9%  3,1% 

mężczyzna zawsze 
zarabia więcej niż 

kobieta 

liczba odpowiedzi 11 21 16 7  55 

  12,9% 11,3% 20,0% 6,9%  12,1% 
 % całości 2,4% 4,6% 3,5% 1,5%  12,1% 

mężczyzna powinien 
pracować zarobkowo 

liczba odpowiedzi 7 22 7 8  44 

  8,2% 11,8% 8,8% 7,8%  9,7% 
 % całości 1,5% 4,8% 1,5% 1,8%  9,7% 

mężczyzna 
niezaangażowany w 

prace domowe 

liczba odpowiedzi 13 22 7 16 1 59 

  15,3% 11,8% 8,8% 15,7% 100,0% 13,0% 
 % całości 2,9% 4,8% 1,5% 3,5% ,2% 13,0% 

mężczyzna nadaje się na 
kierownika/dyrektora 

liczba odpowiedzi 3 13 4 4  24 

  3,5% 7,0% 5,0% 3,9%  5,3% 
 % całości ,7% 2,9% ,9% ,9%  5,3% 

mężczyzna-żywiciel 
rodziny/głowa rodziny 

liczba odpowiedzi 36 72 28 38  174 

  42,4% 38,7% 35,0% 37,3%  38,3% 
 % całości 7,9% 15,9% 6,2% 8,4%  38,3% 

mężczyzna jest silniejszy 
fizycznie i psychicznie 

liczba odpowiedzi 7 12 9 11  39 

  8,2% 6,5% 11,3% 10,8%  8,6% 
 % całości 1,5% 2,6% 2,0% 2,4%  8,6% 

mężczyzna zawsze 
awansuje 

liczba odpowiedzi 1 1    2 

  1,2% ,5%    ,4% 
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 % całości ,2% ,2%    ,4% 
mężczyzna szybciej i 
łatwiej robi karierę 

liczba odpowiedzi 4 16 7 14  41 

  4,7% 8,6% 8,8% 13,7%  9,0% 
 % całości ,9% 3,5% 1,5% 3,1%  9,0% 

inne liczba odpowiedzi  1    1 
   ,5%    ,2% 
 % całości  ,2%    ,2% 

inne liczba odpowiedzi 1     1 
  1,2%     ,2% 
 % całości ,2%     ,2% 
 suma 

odpowiedzi 
85 186 80 102 1 454 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że problem nierównego traktowania kobiet 
i mężczyzn ma swoje źródło w wychowaniu domowym? 
 

  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  

zdecydowanie tak liczba odpowiedzi 135 23 158 
  32,2% 26,7% 31,3% 
 % całości 26,7% 4,6% 31,3% 

raczej tak liczba odpowiedzi 212 37 249 
  50,6% 43,0% 49,3% 
 % całości 42,0% 7,3% 49,3% 

raczej nie liczba odpowiedzi 42 13 55 
  10,0% 15,1% 10,9% 
 % całości 8,3% 2,6% 10,9% 

zdecydowanie nie liczba odpowiedzi 10 7 17 
  2,4% 8,1% 3,4% 
 % całości 2,0% 1,4% 3,4% 

inne liczba odpowiedzi 1  1 
  ,2%  ,2% 
 % całości ,2%  ,2% 

nie mam zdania liczba odpowiedzi 19 6 25 
  4,5% 7,0% 5,0% 
 % całości 3,8% 1,2% 5,0% 
 suma odpowiedzi 419 86 505 
  100,0% 100,0% 100,0% 

  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. przedszk. prac. admin.  

zdecydowanie
tak 

liczba 
odpowiedzi 

90 44 13 2 9 158 

  30,9% 36,1% 32,5% 22,2% 22,0% 31,4% 
 % całości 17,9% 8,7% 2,6% ,4% 1,8% 31,4% 

raczej tak liczba 
odpowiedzi 

139 59 20 5 24 247 

  47,8% 48,4% 50,0% 55,6% 58,5% 49,1% 
 % całości 27,6% 11,7% 4,0% 1,0% 4,8% 49,1% 

raczej nie liczba 
odpowiedzi 

36 13 4 1 1 55 

  12,4% 10,7% 10,0% 11,1% 2,4% 10,9% 
 % całości 7,2% 2,6% ,8% ,2% ,2% 10,9% 

zdecydowanie 
nie 

liczba 
odpowiedzi 

9 4  1 3 17 

  3,1% 3,3%  11,1% 7,3% 3,4% 
 % całości 1,8% ,8%  ,2% ,6% 3,4% 
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inne liczba 
odpowiedzi 

    1 1 

      2,4% ,2% 
 % całości     ,2% ,2% 

nie mam 
zdania 

liczba 
odpowiedzi 

17 2 3  3 25 

  5,8% 1,6% 7,5%  7,3% 5,0% 
 % całości 3,4% ,4% ,6%  ,6% 5,0% 
 suma 

odpowiedzi 
291 122 40 9 41 503 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ  suma 
  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 

tys. 
brak 

zaznaczenia 
 

zdecydowanie tak liczba 
odpowiedzi 

29 59 34 36  158 

  29,6% 28,9% 37,4% 32,4%  31,3% 
 % całości 5,7% 11,7% 6,7% 7,1%  31,3% 

raczej tak liczba 
odpowiedzi 

45 108 39 56 1 249 

  45,9% 52,9% 42,9% 50,5% 100,0% 49,3% 
 % całości 8,9% 21,4% 7,7% 11,1% ,2% 49,3% 

raczej nie liczba 
odpowiedzi 

10 25 12 8  55 

  10,2% 12,3% 13,2% 7,2%  10,9% 
 % całości 2,0% 5,0% 2,4% 1,6%  10,9% 

zdecydowanie nie liczba 
odpowiedzi 

4 7 3 3  17 

  4,1% 3,4% 3,3% 2,7%  3,4% 
 % całości ,8% 1,4% ,6% ,6%  3,4% 

inne liczba 
odpowiedzi 

   1  1 

     ,9%  ,2% 
 % całości    ,2%  ,2% 

nie mam zdania liczba 
odpowiedzi 

10 5 3 7  25 

  10,2% 2,5% 3,3% 6,3%  5,0% 
 % całości 2,0% 1,0% ,6% 1,4%  5,0% 
 suma 

odpowiedzi 
98 204 91 111 1 505 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że problem nierównego traktowania kobiet 
i mężczyzn ma swoje źródło w wychowaniu przedszkolnym? 
 

  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  

zdecydowanie tak liczba odpowiedzi 30 7 37 
  7,2% 8,1% 7,3% 
 % całości 6,0% 1,4% 7,3% 

raczej tak liczba odpowiedzi 99 16 115 
  23,7% 18,6% 22,8% 
 % całości 19,6% 3,2% 22,8% 

raczej nie liczba odpowiedzi 173 34 207 
  41,4% 39,5% 41,1% 
 % całości 34,3% 6,7% 41,1% 

zdecydowanie nie liczba odpowiedzi 61 17 78 
  14,6% 19,8% 15,5% 
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 % całości 12,1% 3,4% 15,5% 
nie mam zdania liczba odpowiedzi 55 12 67 

  13,2% 14,0% 13,3% 
 % całości 10,9% 2,4% 13,3% 
 suma odpowiedzi 418 86 504 
  100,0% 100,0% 100,0% 

  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. przedszk. prac. admin.  

zdecydowanie 
tak 

liczba odpowiedzi 22 7 5  3 37 

  7,6% 5,7% 12,5%  7,3% 7,4% 
 % całości 4,4% 1,4% 1,0%  ,6% 7,4% 

raczej tak liczba odpowiedzi 59 32 16 2 6 115 
  20,3% 26,2% 40,0% 22,2% 14,6% 22,9% 
 % całości 11,8% 6,4% 3,2% ,4% 1,2% 22,9% 

raczej nie liczba odpowiedzi 136 40 13 4 12 205 
  46,9% 32,8% 32,5% 44,4% 29,3% 40,8% 
 % całości 27,1% 8,0% 2,6% ,8% 2,4% 40,8% 

zdecydowanie 
nie 

liczba odpowiedzi 36 29 2 2 9 78 

  12,4% 23,8% 5,0% 22,2% 22,0% 15,5% 
 % całości 7,2% 5,8% ,4% ,4% 1,8% 15,5% 

nie mam 
zdania 

liczba odpowiedzi 37 14 4 1 11 67 

  12,8% 11,5% 10,0% 11,1% 26,8% 13,3% 
 % całości 7,4% 2,8% ,8% ,2% 2,2% 13,3% 
 suma odpowiedzi 290 122 40 9 41 502 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ  suma 
  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 tys. brak 

zaznaczenia 
 

zdecydowanie 
tak 

liczba 
odpowiedzi 

5 17 5 10  37 

  5,1% 8,3% 5,6% 9,0%  7,3% 
 % całości 1,0% 3,4% 1,0% 2,0%  7,3% 

raczej tak liczba 
odpowiedzi 

15 47 20 33  115 

  15,3% 23,0% 22,2% 29,7%  22,8% 
 % całości 3,0% 9,3% 4,0% 6,5%  22,8% 

raczej nie liczba 
odpowiedzi 

37 93 37 40  207 

  37,8% 45,6% 41,1% 36,0%  41,1% 
 % całości 7,3% 18,5% 7,3% 7,9%  41,1% 

zdecydowanie 
nie 

liczba 
odpowiedzi 

19 29 18 12  78 

  19,4% 14,2% 20,0% 10,8%  15,5% 
 % całości 3,8% 5,8% 3,6% 2,4%  15,5% 

nie mam 
zdania 

liczba 
odpowiedzi 

22 18 10 16 1 67 

  22,4% 8,8% 11,1% 14,4% 100,0% 13,3% 
 % całości 4,4% 3,6% 2,0% 3,2% ,2% 13,3% 
 suma 

odpowiedzi 
98 204 90 111 1 504 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Czy Pan/i zdaniem, na etapie edukacji przedszkolnej dziewczynki są spychane w sferę 
prywatną podczas, gdy chłopcom pozostawia się znaczną swobodę? 
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  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  

zdecydowanie tak liczba odpowiedzi 32 5 37 
  7,7% 5,8% 7,3% 
 % całości 6,3% 1,0% 7,3% 

raczej tak liczba odpowiedzi 76 15 91 
  18,2% 17,4% 18,1% 
 % całości 15,1% 3,0% 18,1% 

raczej nie liczba odpowiedzi 173 31 204 
  41,4% 36,0% 40,5% 
 % całości 34,3% 6,2% 40,5% 

zdecydowanie nie liczba odpowiedzi 99 21 120 
  23,7% 24,4% 23,8% 
 % całości 19,6% 4,2% 23,8% 

nie mam zdania liczba odpowiedzi 38 14 52 
  9,1% 16,3% 10,3% 
 % całości 7,5% 2,8% 10,3% 
 suma odpowiedzi 418 86 504 
  100,0% 100,0% 100,0% 

  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. przedszk. prac. admin.  

zdecydowanie 
tak 

liczba 
odpowiedzi 

16 12 8  1 37 

  5,5% 9,8% 20,0%  2,5% 7,4% 
 % całości 3,2% 2,4% 1,6%  ,2% 7,4% 

raczej tak liczba 
odpowiedzi 

41 28 12 3 7 91 

  14,1% 23,0% 30,0% 33,3% 17,5% 18,1% 
 % całości 8,2% 5,6% 2,4% ,6% 1,4% 18,1% 

raczej nie liczba 
odpowiedzi 

137 36 12 3 14 202 

  47,1% 29,5% 30,0% 33,3% 35,0% 40,2% 
 % całości 27,3% 7,2% 2,4% ,6% 2,8% 40,2% 

zdecydowanie 
nie 

liczba 
odpowiedzi 

66 40 4 1 9 120 

  22,7% 32,8% 10,0% 11,1% 22,5% 23,9% 
 % całości 13,1% 8,0% ,8% ,2% 1,8% 23,9% 

nie mam 
zdania 

liczba 
odpowiedzi 

31 6 4 2 9 52 

  10,7% 4,9% 10,0% 22,2% 22,5% 10,4% 
 % całości 6,2% 1,2% ,8% ,4% 1,8% 10,4% 
 suma 

odpowiedzi 
291 122 40 9 40 502 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ  suma 
  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 tys. brak 

zaznaczenia 
 

zdecydowanie 
tak 

liczba 
odpowiedzi 

5 4 7 21  37 

  5,1% 2,0% 7,7% 18,9%  7,3% 
 % całości 1,0% ,8% 1,4% 4,2%  7,3% 

raczej tak liczba 
odpowiedzi 

15 30 19 27  91 

  15,3% 14,8% 20,9% 24,3%  18,1% 
 % całości 3,0% 6,0% 3,8% 5,4%  18,1% 

raczej nie liczba 
odpowiedzi 

40 96 31 37  204 

  40,8% 47,3% 34,1% 33,3%  40,5% 
 % całości 7,9% 19,0% 6,2% 7,3%  40,5% 
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zdecydowanie 
nie 

liczba 
odpowiedzi 

29 51 23 17  120 

  29,6% 25,1% 25,3% 15,3%  23,8% 
 % całości 5,8% 10,1% 4,6% 3,4%  23,8% 

nie mam 
zdania 

liczba 
odpowiedzi 

9 22 11 9 1 52 

  9,2% 10,8% 12,1% 8,1% 100,0% 10,3% 
 % całości 1,8% 4,4% 2,2% 1,8% ,2% 10,3% 
 suma 

odpowiedzi 
98 203 91 111 1 504 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Czy akceptuje Pan/i chłopców bawiących się lalkami? 
 

  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  

zdecydowanie tak liczba odpowiedzi 201 20 221 
  48,0% 23,3% 43,8% 
 % całości 39,8% 4,0% 43,8% 

raczej tak liczba odpowiedzi 156 35 191 
  37,2% 40,7% 37,8% 
 % całości 30,9% 6,9% 37,8% 

raczej nie liczba odpowiedzi 35 16 51 
  8,4% 18,6% 10,1% 
 % całości 6,9% 3,2% 10,1% 

zdecydowanie nie liczba odpowiedzi 1 6 7 
  ,2% 7,0% 1,4% 
 % całości ,2% 1,2% 1,4% 

inne liczba odpowiedzi 1  1 
  ,2%  ,2% 
 % całości ,2%  ,2% 

nie mam zdania liczba odpowiedzi 25 9 34 
  6,0% 10,5% 6,7% 
 % całości 5,0% 1,8% 6,7% 
 suma odpowiedzi 419 86 505 
  100,0% 100,0% 100,0% 

  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. przedszk. prac. admin.  

zdecydowanie 
tak 

liczba 
odpowiedzi 

123 67 15 3 13 221 

  42,3% 54,9% 37,5% 33,3% 31,7% 43,9% 
 % całości 24,5% 13,3% 3,0% ,6% 2,6% 43,9% 

raczej tak liczba 
odpowiedzi 

115 45 18 2 11 191 

  39,5% 36,9% 45,0% 22,2% 26,8% 38,0% 
 % całości 22,9% 8,9% 3,6% ,4% 2,2% 38,0% 

raczej nie Liczba 
odpowiedzi 

27 7 6 2 7 49 

  9,3% 5,7% 15,0% 22,2% 17,1% 9,7% 
 % całości 5,4% 1,4% 1,2% ,4% 1,4% 9,7% 

zdecydowanie 
nie 

liczba 
odpowiedzi 

4    3 7 

  1,4%    7,3% 1,4% 
 % całości ,8%    ,6% 1,4% 

inne Liczba 
odpowiedzi 

    1 1 

      2,4% ,2% 
 % całości     ,2% ,2% 
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nie mam 
zdania 

liczba 
odpowiedzi 

22 3 1 2 6 34 

  7,6% 2,5% 2,5% 22,2% 14,6% 6,8% 
 % całości 4,4% ,6% ,2% ,4% 1,2% 6,8% 
 suma 

odpowiedzi 
291 122 40 9 41 503 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ  suma 
  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 tys. brak zaznaczenia  

zdecydowanie 
tak 

liczba 
odpowiedzi 

50 82 38 51  221 

  51,0% 40,2% 41,8% 45,9%  43,8% 
 % całości 9,9% 16,2% 7,5% 10,1%  43,8% 

raczej tak liczba 
odpowiedzi 

27 87 34 43  191 

  27,6% 42,6% 37,4% 38,7%  37,8% 
 % całości 5,3% 17,2% 6,7% 8,5%  37,8% 

raczej nie liczba 
odpowiedzi 

10 16 13 11 1 51 

  10,2% 7,8% 14,3% 9,9% 100,0% 10,1% 
 % całości 2,0% 3,2% 2,6% 2,2% ,2% 10,1% 

zdecydowanie 
nie 

liczba 
odpowiedzi 

 5 1 1  7 

   2,5% 1,1% ,9%  1,4% 
 % całości  1,0% ,2% ,2%  1,4% 

inne liczba 
odpowiedzi 

  1   1 

    1,1%   ,2% 
 % całości   ,2%   ,2% 

nie mam 
zdania 

liczba 
odpowiedzi 

11 14 4 5  34 

  11,2% 6,9% 4,4% 4,5%  6,7% 
 % całości 2,2% 2,8% ,8% 1,0%  6,7% 
 suma 

odpowiedzi 
98 204 91 111 1 505 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Czy akceptuje Pan/i dziewczynki bawiące się żołnierzykami? 
 

  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  

zdecydowanie tak liczba odpowiedzi 208 24 232 
  49,8% 27,9% 46,0% 
 % całości 41,3% 4,8% 46,0% 

raczej tak liczba odpowiedzi 167 40 207 
  40,0% 46,5% 41,1% 
 % całości 33,1% 7,9% 41,1% 

raczej nie liczba odpowiedzi 18 13 31 
  4,3% 15,1% 6,2% 
 % całości 3,6% 2,6% 6,2% 

zdecydowanie nie Liczba odpowiedzi 4 1 5 
  1,0% 1,2% 1,0% 
 % całości ,8% ,2% 1,0% 

nie mam zdania liczba odpowiedzi 21 8 29 
  5,0% 9,3% 5,8% 
 % całości 4,2% 1,6% 5,8% 
 suma odpowiedzi 418 86 504 
  100,0% 100,0% 100,0% 

  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. przedst. dyr. przedszk. prac. admin.  
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przedszk. nauki 
zdecydowanie 

tak 
liczba 

odpowiedzi 
123 70 19 2 18 232 

  42,3% 57,9% 47,5% 22,2% 43,9% 46,2% 
 % całości 24,5% 13,9% 3,8% ,4% 3,6% 46,2% 

raczej tak liczba 
odpowiedzi 

126 46 18 3 14 207 

  43,3% 38,0% 45,0% 33,3% 34,1% 41,2% 
 % całości 25,1% 9,2% 3,6% ,6% 2,8% 41,2% 

raczej nie liczba 
odpowiedzi 

21 1  3 4 29 

  7,2% ,8%  33,3% 9,8% 5,8% 
 % całości 4,2% ,2%  ,6% ,8% 5,8% 

zdecydowanie 
nie 

liczba 
odpowiedzi 

2 1 2   5 

  ,7% ,8% 5,0%   1,0% 
 % całości ,4% ,2% ,4%   1,0% 

nie mam 
zdania 

liczba 
odpowiedzi 

19 3 1 1 5 29 

  6,5% 2,5% 2,5% 11,1% 12,2% 5,8% 
 % całości 3,8% ,6% ,2% ,2% 1,0% 5,8% 
 suma 

odpowiedzi 
291 121 40 9 41 502 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ  suma 
  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 tys. brak zaznaczenia  

zdecydowanie 
tak 

liczba 
odpowiedzi 

48 86 40 58  232 

  49,0% 42,4% 44,0% 52,3%  46,0% 
 % całości 9,5% 17,1% 7,9% 11,5%  46,0% 

raczej tak liczba 
odpowiedzi 

31 95 41 40  207 

  31,6% 46,8% 45,1% 36,0%  41,1% 
 % całości 6,2% 18,8% 8,1% 7,9%  41,1% 

raczej nie liczba 
odpowiedzi 

8 11 6 5 1 31 

  8,2% 5,4% 6,6% 4,5% 100,0% 6,2% 
 % całości 1,6% 2,2% 1,2% 1,0% ,2% 6,2% 

zdecydowanie 
nie 

liczba 
odpowiedzi 

  1 4  5 

    1,1% 3,6%  1,0% 
 % całości   ,2% ,8%  1,0% 

nie mam 
zdania 

liczba 
odpowiedzi 

11 11 3 4  29 

  11,2% 5,4% 3,3% 3,6%  5,8% 
 % całości 2,2% 2,2% ,6% ,8%  5,8% 
 suma 

odpowiedzi 
98 203 91 111 1 504 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 % całości 19,4% 40,3% 18,1% 22,0% ,2% 100,0% 

 
 

Czy Pan/i zdaniem pomoce dydaktyczne w edukacji przedszkolnej są przygotowywane 
z zachowaniem zasad równości? 
 

  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  

zdecydowanie tak liczba odpowiedzi 80 15 95 
  19,1% 17,9% 18,9% 
 % całości 15,9% 3,0% 18,9% 
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raczej tak liczba odpowiedzi 162 27 189 
  38,7% 32,1% 37,6% 
 % całości 32,2% 5,4% 37,6% 

raczej nie liczba odpowiedzi 60 10 70 
  14,3% 11,9% 13,9% 
 % całości 11,9% 2,0% 13,9% 

zdecydowanie nie liczba odpowiedzi 30 4 34 
  7,2% 4,8% 6,8% 
 % całości 6,0% ,8% 6,8% 

nie mam zdania Liczba odpowiedzi 87 28 115 
  20,8% 33,3% 22,9% 
 % całości 17,3% 5,6% 22,9% 
 suma odpowiedzi 419 84 503 
  100,0% 100,0% 100,0% 
 % całości 83,3% 16,7% 100,0% 

  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. przedszk. prac. admin.  

zdecydowanie 
tak 

liczba 
odpowiedzi 

55 28 3 2 7 95 

  19,0% 23,0% 7,5% 22,2% 17,1% 19,0% 
 % całości 11,0% 5,6% ,6% ,4% 1,4% 19,0% 

raczej tak liczba 
odpowiedzi 

116 43 7 5 16 187 

  40,1% 35,2% 17,5% 55,6% 39,0% 37,3% 
 % całości 23,2% 8,6% 1,4% 1,0% 3,2% 37,3% 

raczej nie liczba 
odpowiedzi 

23 28 13 2 4 70 

  8,0% 23,0% 32,5% 22,2% 9,8% 14,0% 
 % całości 4,6% 5,6% 2,6% ,4% ,8% 14,0% 

zdecydowanie 
nie 

liczba 
odpowiedzi 

13 11 9  1 34 

  4,5% 9,0% 22,5%  2,4% 6,8% 
 % całości 2,6% 2,2% 1,8%  ,2% 6,8% 

nie mam 
zdania 

liczba 
odpowiedzi 

82 12 8  13 115 

  28,4% 9,8% 20,0%  31,7% 23,0% 
 % całości 16,4% 2,4% 1,6%  2,6% 23,0% 
 suma 

odpowiedzi 
289 122 40 9 41 501 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ  suma 
  do 5 tys. 5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 tys. brak 

zaznaczenia 
 

zdecydowanie 
tak 

liczba 
odpowiedzi 

23 48 15 9  95 

  23,5% 23,8% 16,5% 8,1%  18,9% 
 % całości 4,6% 9,5% 3,0% 1,8%  18,9% 

raczej tak liczba 
odpowiedzi 

34 81 42 32  189 

  34,7% 40,1% 46,2% 28,8%  37,6% 
 % całości 6,8% 16,1% 8,3% 6,4%  37,6% 

raczej nie liczba 
odpowiedzi 

13 17 15 25  70 

  13,3% 8,4% 16,5% 22,5%  13,9% 
 % całości 2,6% 3,4% 3,0% 5,0%  13,9% 

zdecydowanie 
nie 

liczba 
odpowiedzi 

8 5 5 16  34 

  8,2% 2,5% 5,5% 14,4%  6,8% 
 % całości 1,6% 1,0% 1,0% 3,2%  6,8% 
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nie mam 
zdania 

liczba 
odpowiedzi 

20 51 14 29 1 115 

  20,4% 25,2% 15,4% 26,1% 100,0% 22,9% 
 % całości 4,0% 10,1% 2,8% 5,8% ,2% 22,9% 
 suma 

odpowiedzi 
98 202 91 111 1 503 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  PŁEĆ suma 
  kobieta mężczyzna  

zdecydowanie tak liczba odpowiedzi 209 37 246 
  50,0% 43,0% 48,8% 
 % całości 41,5% 7,3% 48,8% 

raczej tak liczba odpowiedzi 143 22 165 
  34,2% 25,6% 32,7% 
 % całości 28,4% 4,4% 32,7% 

raczej nie liczba odpowiedzi 28 7 35 
  6,7% 8,1% 6,9% 
 % całości 5,6% 1,4% 6,9% 

zdecydowanie nie liczba odpowiedzi 9 11 20 
  2,2% 12,8% 4,0% 
 % całości 1,8% 2,2% 4,0% 

inne liczba odpowiedzi 1  1 
  ,2%  ,2% 
 % całości ,2%  ,2% 

nie mam zdania liczba odpowiedzi 28 9 37 
  6,7% 10,5% 7,3% 
 % całości 5,6% 1,8% 7,3% 
 suma odpowiedzi 418 86 504 
  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Czy uważa Pan/i za zasadną walkę ze stereotypami/uprzedzeniami na poziomie edukacji 
przedszkolnej? 
 

  STATUS suma 
  rodzic naucz. ed. 

przedszk. 
przedst. 
nauki 

dyr. 
przedszk. 

prac. 
admin. 

 

zdecydowanie tak liczba odpowiedzi 143 60 18 2 21 244 
  49,1% 49,6% 45,0% 22,2% 51,2% 48,6% 
 % całości 28,5% 12,0% 3,6% ,4% 4,2% 48,6% 

raczej tak liczba odpowiedzi 94 44 13 4 10 165 
  32,3% 36,4% 32,5% 44,4% 24,4% 32,9% 
 % całości 18,7% 8,8% 2,6% ,8% 2,0% 32,9% 

raczej nie liczba odpowiedzi 25 6 3  1 35 
  8,6% 5,0% 7,5%  2,4% 7,0% 
 % całości 5,0% 1,2% ,6%  ,2% 7,0% 

zdecydowanie nie liczba odpowiedzi 12 2 1 2 3 20 
  4,1% 1,7% 2,5% 22,2% 7,3% 4,0% 
 % całości 2,4% ,4% ,2% ,4% ,6% 4,0% 

inne liczba odpowiedzi  1    1 
   ,8%    ,2% 
 % całości  ,2%    ,2% 

nie mam zdania liczba odpowiedzi 17 8 5 1 6 37 
  5,8% 6,6% 12,5% 11,1% 14,6% 7,4% 
 % całości 3,4% 1,6% 1,0% ,2% 1,2% 7,4% 
 suma odpowiedzi 291 121 40 9 41 502 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  MIEJSCOWOŚĆ  Suma 
  do 5 

tys. 
5-20 tys. 20-100 tys. pow. 100 

tys. 
brak 

zaznaczenia 
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zdecydowanie 
tak 

liczba odpowiedzi 46 99 40 61  246 

  46,9% 48,5% 44,4% 55,0%  48,8% 
 % całości 9,1% 19,6% 7,9% 12,1%  48,8% 

raczej tak liczba odpowiedzi 33 71 33 28  165 
  33,7% 34,8% 36,7% 25,2%  32,7% 
 % całości 6,5% 14,1% 6,5% 5,6%  32,7% 

raczej nie liczba odpowiedzi 10 10 8 7  35 
  10,2% 4,9% 8,9% 6,3%  6,9% 
 % całości 2,0% 2,0% 1,6% 1,4%  6,9% 

zdecydowanie nie liczba odpowiedzi 1 11 3 5  20 
  1,0% 5,4% 3,3% 4,5%  4,0% 
 % całości ,2% 2,2% ,6% 1,0%  4,0% 

inne liczba odpowiedzi 1     1 
  1,0%     ,2% 
 % całości ,2%     ,2% 

nie mam zdania liczba odpowiedzi 7 13 6 10 1 37 
  7,1% 6,4% 6,7% 9,0% 100,0% 7,3% 
 % całości 1,4% 2,6% 1,2% 2,0% ,2% 7,3% 
 suma odpowiedzi 98 204 90 111 1 504 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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