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IAC_17.2 

Care este opinia oamenilor din țările enumerate cu privire la declarație 
„În general, tații sunt la fel de potriviți pentru a-și îngriji copiii ca mamele.” 

 Acord puternic / De acord Dezacord / Nu sunt de acord 

Bulgaria   

Grecia   

Polonia   

Portugalia   

România   

Spania   

Suedia   

Ucraina   
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Polonia   

Portugalia   

România   

Spania   

Suedia   

Ucraina   
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17.4 

 

 

Bărbații trebuie să fie cei care 
cástiga in familie. 

De obicei, bărbații sunt mai 
bine educați decât femeile 

Barbatii primesc mai mult 
pentru aceeasi munca decat 
femeile. 

Femeile sunt concepute pentru 
a avea grijă de copii. 

Femeile au grija mai bine la 
copii decât la bărbați. 

Femeile au mai puține 
oportunități de muncă decât 
bărbații 

Femeile și bărbații sunt la fel de 
capabili să aibă grijă de copii. 

Femeile sunt la fel de bine 
educate ca și bărbații 

Femeile au șanse egale de 
muncă ca și bărbații 

Femeile pot avea mai multe 
sarcini și astfel sunt mai 
protrivite să lucreze și să aibă 
grijă de familie 

Bărbații sunt leneși Femeile sunt mai bune în a-și 
echilibra munca și familia decât 
bărbații 

Acum femeile pot câștiga mai 
mult decât bărbații 

Cultural femeile sunt pregătite 
să aibă grijă de familiile lor mai 
bine 

Bărbații nu știu să schimbe 
scutecele și nu pot găti. 
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IAC 17.6 

1. Despre ce este imaginea?  De ce au oamenii nevoie? 

2. Uită-te la cele 4 posibile motive ale situației din imagine și alege-l pe cel care se potrivește cel 
mai bine înțelegerii tale despre ceea ce vezi în imagine. 

3. Vedeți un motiv specific care a dus la situația pe care aveti în imagine. 

Poza A 

  

A. Ghinionist. 

b. Lipsa puterii de voință 

c. Nedreptate în societatea noastră 

d. Rezulta din modul în care lumea 

modernă este organizată 
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Motiv: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Imaginea B 

 

 

 

 

 

 

 

Motiv: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A. Ghinionist 

b. Lipsa puterii de voință 

c. Nedreptate în societatea noastră 

d. Rezulta din modul în care lumea modernă este organizată 
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                                        Imaginea C                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiv: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ghinionist 

b. Lipsa puterii de voință 

c. Nedreptate în societatea noastră 

d. Rezulta din modul în care lumea modernă este organizată 
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Imaginea D 

 

Motiv: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Imaginea E 

 
 

 

 

 

 

 

Motiv: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Picture F 

A. Ghinionist 

b. Lipsa puterii de voință 

c. Nedreptate în societatea noastră 

d. Rezulta din modul în care lumea modernă 
este organizată 

A. Ghinionist 

b. Lipsa puterii de voință 

c. Nedreptate în societatea noastră 

d. Rezulta din modul în care lumea modernă este 

organizată 
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Motiv: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Imaginea G 

 

 

Motiv: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Imaginea H 

A. Ghinionist 

b. Lipsa puterii de voință 

c. Nedreptate în societatea noastră 

d. Rezulta din modul în care lumea modernă este 

organizată 

A. Ghinionist 

b. Lipsa puterii de voință 

c. Nedreptate în societatea noastră 

d. Rezulta din modul în care lumea modernă este organizată 
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Motiv: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imaginea I 

 

 

 

 

 

Motiv: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A. Ghinionist 

b. Lipsa puterii de voință 

c. Nedreptate în societatea 

noastră 

d. Rezulta din modul în care lumea 
modernă este organizată 

A. Ghinionist 
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c. Nedreptate în societatea noastră 

d. Rezulta din modul în care lumea modernă este organizată 
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IAC 17.7  

3.3.3. Completați tabelul corespunzând celor 4 motive generale (a. Ghinionist; b. Lipsa puterii de 

voință; c. Nedreptatea în societatea noastră și d. Rezultă din modul în care lumea modernă este 

organizată) cu motivele mai specifice pe care le-ați dat. 

Motivele dvs. Specifice Ghinionist Lipsa 
puterii de 
voință 

Nedreptate 
în 
societatea 
noastră 

Așa se 
organizează 
lumea 
modernă 

 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

  
 

    

 

3.3.4. Comparați și discutați rezultatele cu tabelul de mai jos pe baza a ceea ce cred ceilalți. 

Motivele dvs. specifice Ghinionist Lipsa 
puterii de 
voință 

Nedreptate 
în 
societatea 
noastră 

Așa se 
organizează 
lumea 
modernă 

Alcoolism X X   

Boală X    

Reduceri de bunăstare socială   X  

Lipsă de educație    X 

Părinții erau săraci X X   

Trăiește într-o zonă săracă   X X 

Ei sunt lenesi  X   

Ei nu planifică pentru viitor  X   

Sunt imigranți  X X  
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Au ales să fie așa  X  X 

Șomaj de lungă durată   X X 

Familie destrămată X   X 

O familie a unei mame singure care lucrează X  X X 

Abuzul de droguri X X   

Au prea mulți copii X X   

 


