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Prezentarea cercetarii
Studiul Modele şi valori democratice în curriculumul scris pentru învăţământul obligatoriu este proiectat astfel încât să ofere o imagine asupra opţiunilor
educaţionale în plan valoric exprimate direct sau indirect în curriculumul scris existent. Este prezentată în acest material Partea I, referitoare la ciclul primar.
Opţiunea pentru învăţământul primar se întemeiază nu doar pe necesitatea de a începe cu începutul ci şi pe realitatea existenţei unui curriculum învechit
pentru ciclul gimnazial. Manualele şcolare pentru gimnaziu nu au mai fost regândite din anii 1999-2000, astfel încât la nivelul lor se întâlnesc multe
informaţii cel puţin derutante (România de exemplu nu este nici membră NATO nici a UE). Aceste manuale au fost analizate deja în timp şi reluarea
studierii lor (chiar şi cu accente şi priorităţi diferite) nu şi-ar fi avut rostul.

Cu speranţa că lucrurile se vor schimba în anul şcolar urmator, echipa care a finalizat materialul în anul 2011 şi-a concentrat atenţia doar asupra
învăţământului primar, ciclu foarte bogat în conţinuturi şi informaţii şi cu un rol covârşitor în formarea şi dezvoltarea personalităţii şcolarilor mici.
Modele şi valori democratice în curriculumul scris pentru învăţământul primar
Analiza ralizată asupra curriculumului scris pentru învăţământul primar a cuprins un număr de 47 de manuale şcolare selectate pentru ariile curriculare om şi
societate, limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, arte (au fost analizate cel puţin 2 manuale alternative pentru toate disciplinele cuprinse în planul de
învăţământ pentru clasele I-IV).
Principalele dimensiuni de analiză sunt următoarele:
a. Aspecte de gen: existenţa unor obiective (cadru şi de referinţă) care să se refere explicit la dimensiunea de gen; diferenţierea conţinuturilor
programelor pentru fete şi băieţi; formularea unor sugestii pentru profesori sau pentru autorii de manuale care să contribuie la construcţia identităţii de
gen; potenţialul de gen al standardelor curriculare de performanţă.
b. Valori şi tipuri de relaţii interumane promovate explicit; tipuri de relaţionări în spaţiul european.
c. Atitudini faţă de cunoaştere promovate explicit sau implicit.
Prezentarea datelor de analiză este realizată pe următoarele dimensiuni:
- Cadrul general
- Analiza imagistică
- Analiza conţinutului lecţiilor
- Analiza conţinutului exerciţiilor şi temelor de reflecţie

I. CADRUL GENERAL
Graficul nr.1. Repartiţia pe clase şi materii de studiu a celor 47 de manuale analizate
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Matematică
Educaţie muzicală
Istorie

Graficul nr. 2. Repartiţia pe sexe a autorilor celor 47 de manuale analizate

Număr total de autori/autoare: 132

50
autori
(37,8%)

82
autoare
(62,2%)

Graficul nr. 3. Repartiţia pe sexe a referenţilor celor 47 de manuale analizate

Număr total de referenti: 186

99 referenţi
bărbaţi
(53,2%)

82 referenţi
femei
(46,8%)

Graficul nr. 4. Repartiţia pe sexe a autorilor textelor citate în cele 47 de manuale analizate

Număr total de autori ai textelor citate: 636

574
autori
(90,2%)

62
autoare
(9,8%)

II. ANALIZA IMAGISTICĂ
Graficul nr. 1. Repartizarea ilustraţiilor copertelor, pe sexe
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Graficul nr. 2. Repartizarea ilustraţiilor din conţinutul manualului, pe sexe

Total imagini: 14123

Total imagini cu persoane: 5558

2314
(41,6%)
1825
(32,9%)
1419
(25,5%)

Femei/fete

Bărbaţi/băieţi

Mixte

Graficul nr. 3. Repartizarea şi descrierea apariţiilor nespecifice din imagini, pe sexe

Total imagini cu persoane: 5558

Bărbaţi/băieţi
18

Apariţii nespecifice femei/fete:
- pescuiesc;
-arbitrează;
- Ecaterina Teodoroiu;
- Regina Maria pe front;
- vorbeşte în Parlament;
- coordonează o echipă de salvare;
- joacă fotbal;
- sunt poliţiste.

Total apariţii nespecifice: 33

Femei/fete
15

Apariţii nespecifice bărbaţi/băieţi:
- aspiră;
- deapănă/toarce lână;
- mătură;
- face sarmale;
- pregătesc masa;
- ajută la pusul murăturilor;
- udă florile;
- coase ilice;
- un bunic îşi adoarme nepoţelul.

Graficul nr. 4. Atitudinile persoanelor din imagini, exprimate prin verbe
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(28,0%)
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(20,4%)
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99
(9,4%)

15
(5,9%)
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(32,7%)

38
(14,9%)

Femei/fete
Femei/fete
Bărbaţi/băieţi
singure
împreună
singuri
Verbe care exprimă atitudini pasive

79
(31,2%)
39
(15,3%)

Bărbaţi/băieţi
Imagini mixte
împreună
Verbe care exprimă atitudini active

Verbe care exprimă pasivitatea
Femei/fete singure:
 stau;
 privesc/se privesc în oglindă/admiră;
 râd/plâng/zâmbesc;
 dorm;
 ascultă;
 miros flori;
 mănâncă;
 ţin un obiect (o planşă, un coş cu fructe, o jucărie).
Bărbaţi/băieţi singuri:














Femei/fete împreună:
ascultă;
zâmbesc;
îşi iau la revedere/se îmbrăţişează;
admiră florile.
Bărbaţi/băieţi împreună:










ascultă;
zâmbesc;
stau (pe bancă, pe puntea unui vapor);
râd de un coleg;
se uită/admiră (peisajul, trenul, un om de zăpadă);
semnează;
mângâie o căprioară;
ţin o plasă.

stau;
ţin un obiect (o maşinuţă, o planşă, cărţi);
privesc/se uită (la TV, la ceas, la o colegă, la un om de zăpadă,
la o pasăre);
dorm;
râd/plâng/zâmbesc;
Imagini mixte:
visează;
 stau (pe bancă, la masă, în familie, în biserică, la plajă);
mănâncă;
 privesc (la TV, natura, la un spectacol, pe fereastră);
se spală pe dinţi.
 vorbesc/discută;
 se plimbă/se relaxează;
 sunt atenţi la lecţie;
 sunt încoronaţi;
 pozează;
 sunt la o conferinţă;
 ţin un obiect (o planşă, baloane).

Verbe care exprimă activitatea









Femei/fete singure:



activităţi domestice (gătesc, fac curăţenie, spală, fac
cumpărături, întind rufe, şterg praful, torc,
tricotează);
îngrijesc persoane/animale/plante;
se joacă;
adună/învaţă/citesc/calculează/pun
întrebări/explică/predau;
pictează/cântă/dansează/dirijează;
fac sport;
lucrează la calculator;
culeg fructe/sapă/cară (saci, o masă, o roabă).


























adună/învaţă/citesc/fac exerciţii/scriu/fac teme;
sunt la muncă (alimentează locomotiva, lucrează la
strung, consultă un pacient, livrează corespondenţa,
extrag minereu);
se joacă;
cântă/sculptează/ joacă teatru/ modelează vase de lut/
dirijează;
activităţi domestice (coase, schimbă un bec, îşi ajută
mama/sora, cară frunze, face sarmale);
se roagă;
îngrijesc plante/animale;
lucrează la calculator;
pescuiesc/vânează/călăreşte/trage cu arcul;
construieşte;
se roagă;
repară;
cară lucruri (nisip, lemne, o roabă);
sapă/plantează; culege;
face sport;
navighează;
supraveghează;
oferă flori;
ţine un discurs;
zboară în spaţiu;
stinge un foc;
rupe crengile unui pom/bate un câine/trage cu praştia în
păsări;
fumează/se droghează/trişează;
adună hârtii.





















fac sport/drumeţii;
se joacă;
adună mierea din stupi/culeg fructe;
cântă/dansează;
învaţă/citesc;
plâng;
îngrijesc plante/animale;
muncesc;
pescuiesc/vânează/călăresc/trag cu arcul/vâslesc;
construiesc/zidesc;
luptă/patrulează/defilează/apără steagul;
împart dreptatea/judecă supuşii;
vorbesc;
fură cireşe;
colectează deşeuri;
beau în cârciumă.












Bărbaţi/băieţi singuri:
Imagini mixte:



















se joacă;
cântă/dansează (în costum popular) /pictează;
muncesc;
citesc/învaţă/rezolvă exerciţii/scriu;
discută/vorbesc;
culeg (flori, fructe, legume, recolta);
fac sport;
plantează;
colindă;
merg în excursie;
construiesc;
gătesc/fac curăţenie/pregătesc masa;
îngrijesc grădina/curăţă zăpada;
reciclează/adună deşeuri/pun pancarde pentru
protecţia naturii;
împodobesc bradul de Crăciun;
luptă;
participă la o şedinţă în Parlament;
merg la biserică.

Femei/fete împreună:
activităţi domestice (gătesc, aranjează masa, au
grijă de casă, spală vase, torc, cos, calcă, pun
murături);
îngrijesc persoane/animale/plante;
se joacă;
citesc/predau;
vorbesc/comunică/discută;
plâng;
primesc flori/oferă flori;
culeg (fructe, via, flori);
dansează în horă;
vând/cumpără;
lucrează în echipă (la un experiment, la o
machetă);
adună gunoaiele;
câştigă o competiţie împotriva băieţilor.

Bărbaţi/băieţi împreună:

III. ANALIZA CONŢINUTULUI LECŢIILOR
1. Analiza alocării de spaţiu pentru teme legate de gen
Graficul nr. 1. Repartiţia pe sexe a personajelor centrale
Număr total de personaje centrale: 601
89
personaje
colective
(14,8%)

350
bărbaţi/băieţi
(58,3%)

162
femei/fete
(26,9%)

Exemple de personaje feminine:
 Albă ca Zăpada
 Capra cu 3 iezi
 Scufiţa Roşie
 Crăiasa Zăpezii
 Cenuşăreasa
 Fata moşului cea cuminte
 Hărnicuţa
 Vrâncioaia
 Dochia
 Mihaela, fetiţa orfană
 Heidi
 Clara
 Răţuşca cea urâtă
 Fetiţa cu chibrituri
 Sfânta Miercuri
 Lizuca
 Monica („La Medeleni”)
 Olguţa („La Medeleni”)
 Ecaterina Teodoroiu
 Regina Maria
 Ana Blandiana
 Sofia, prietena furnicilor
 Fata generoasă
 Fata silitoare
 Fetiţa surdo-mută
 Învăţătoarea/profesoara
 Mama

Exemple de personaje masculine:
 Alexandru Macedon
 Petru cel Mare
 Napoleon
 Columb
 Beethoven
 Marco Polo
 Avram Iancu
 Ştefan cel Mare
 Alexandru Ioan Cuza
 Nicolae Bălcescu
 Pinocchio
 Geppeto
 Micul Prinţ
 Habarnam
 Cuore
 Vrăjitorul din Oz
 Tom Sawyer
 Nică
 Iisus
 Domnul Trandafir
 Bunicul
 Tata
 Învăţătorul
 Băiatul talentat la pictură
 Băiatul leneş
 Băiatul care râde de colegi

Exemple de personaje colective:
 Poporul român
 Familia
 Clasa de elevi
 Oastea română
 Boierii
 Ţăranii
 Colindătorii
 Comunitatea locală
 Statul
 Uniunea Europeană
 Revoluţionarii de la 1848
 Grecii
 Slavii
 Otomanii
 Galii
 Francezii
 Minorităţile naţionale
 Copiii satului
 Secerătorii
 Sătenii
 Membrii unei orchestre

Principalele atribute/valori explicite/implicite ale personajelor centrale

Personajele feminine:
 Grijă (pentru alţii, pentru natură)
 Harnicie/sârguinţă/robacitate
 Frumuseţe
 Dărnicie/generozitate
 Sensibilitate/emotivitate/blândeţe
 Modestie
 Naivitate
 Patriotism/iubire de patrie
 Bunătate/generozitate
 Cinste/corectitudine
 Supuşenie
 Responsabilitate
 Respect pentru tradiţii şi obiceiuri
 Demnitate
 Răbdare
 Vulnerabilitate
 Solidaritate/unitate
 Empatie/compasiune
 Castitate
 Superficialitate
 Spirit organizatoric
 Vitejie

Personajele masculine:
 Curaj/vitejie/eroism/îndrăzneală
 Prietenie/camaraderie
 Competitivitate/performanţă
 Cinste/corectitudine
 Onoare/demnitate
 Solidaritate/cooperare
 Hărnicie/lene
 Respect pentru tradiţii şi obiceiuri
 Sinceritate/minciună
 Sociabilitate
 Faimă
 Înţelepciune
 Spirit de conducător
 Patriotism
 Curiozitate/spirit cercetător
 Creativitate
 Talent
 Putere
 Grija faţă de natură
 Spirit justiţiar
 Inteligenţă
 Agresivitate/violenţă
 Disciplină
 Respect
 Omenie

Personajele colective:
 Patriotism/mândrie naţională
 Grija pentru tradiţii şi obiceiuri
 Unitate/solidaritate/cooperare
 Respect pentru mediu
 Revolta/spirit de luptători
 Spirit justiţiar
 Dragostea pentru familie
 Pace
 Toleranţă
 Curaj
 Ordine
 Siguranţă

Graficul nr. 2. Repartiţia pe sexe a numărului de linii(rânduri) alocate activităţilor de cooperare

Număr total de linii (rânduri) alocate: 1252
Mixte
513
(41,0%)

Între femei/fete
61
(4,9%)

Între bărbaţi/băieţi
678
(54,1%)

Activităţi de cooperare între femei/fete:
 Discută (mamă-fiică)/îşi oferă
informaţii/sunt prietene/se confesează
 Se joacă
 Dansează/cântă/desenează
 Se plimbă în parc
 Au grijă de alţii/îngrijesc animale
 Torc la şezătoare/cos/spală/curăţă
 Culeg flori/oferă flori de 8 Martie
 Lucrează împreună/rezolvă exerciţii
 Admiră vederi
 Colecţionează jucării

Activităţi de cooperare între bărbaţi/băieţi:
 Bat cuie/prelucrează lemnul
 Citesc/bunicul îi dă cărţi nepotului/fac
teme/învaţă
 Se antrenează împreună/joacă
fotbal/şah
 Explorează împrejurimile
 Discută
 Construiesc/înalţă o mănăstire
 Pescuiesc/călăresc/vânează
 Merg cu vaporul
 Participare politică (în democraţia
ateniană)
 Luptă pentru apărarea patriei
 Dansează
 Fac comerţ
 Se joacă
 Pasc oile/treieră/îngrijesc prisaca
 Compun cântece
 Se ajută între ei

Activităţi de cooperare mixte:
 Activităţi gospodăreşti/ţes/fac
obiecte de artizanat
 Activităţile câmpului/îngrijesc
animale/irigă pământul
 Construiesc/întemeiază obşti
 Povestesc/discută
 Participă la dezbateri în
Parlamentul European
 Fac teme
 Iau un interviu
 Se joacă
 Hotărăsc viitorul copilului
 Luptă
 Merg la iarbă verde
 Oferă cadouri de Paşti/împodobesc
bradul de Crăciun/merg cu colindul
 Cântă/dansează (jocuri şi dansuri
româneşti)/sărbătoresc
 Se ajută reciproc (soră şi frate)
 Merg în vizită/la teatru/în
excursie/la circ/la bibliotecă
 Îşi omagiază domnitorul

Graficul nr. 3. Repartiţia pe sexe a numărului de linii (rânduri) alocate vieţii private
Număr total de linii (rânduri) alocate: 469
Mixte
200
(42,7%)

Femei/fete
77
(16,4%)

Bărbaţi/băieţi
192
(40,9%)
Activităţi în spaţiul privat desfăşurate de
femei/fete:
 Activităţi casnice (fac curăţenie, spală,
cos, tricotează, ţes, împodobesc casa,
achită facturi)
 Învaţă/citesc
 Bunica împarte nuci
 Scufiţa Roşie duce mâncare bunicii
 Îngrijire personală/se uită în oglindă
 Îngrijesc flori
 Leagănă copii mici
 Sunt la şezătoare

Activităţi în spaţiul privat desfăşurate de
bărbaţi/băieţi:
 Fac lecţii/citesc/citesc ziarul
 Fac treabă în curte/construieşte un
gard de sârmă/repară gardul
 Udă florile
 Se joacă
 Discută
 Stau/visează
 Mănâncă pe ascuns smântână
 Îngrijire personală
 Joacă şah
 Hrănesc o pasăre

Activităţi mixte desfăşurate în spaţiul
privat:
 Discută/iau decizii
 Îngrijesc animale/plante/plantează
pomi
 Pregătesc masa/mătură/şterg praful
 Sărbătoresc Crăciunul
 Reuniune de familie
 Angela îl pansează pe George
 Se joacă

Graficul nr. 4. Profesii practicate de femei

Învăţătoare/profesoare
Casnice
Agricultoare
Vânzătoare
Bibliotecare
Asistente medicale/îngrijitoare
Doctoriţe
Ţesătoare/croitorese
Secretară
Asistentă de bord
Coafeză
Funcţionară CFR
Directoare de şcoală
Pianistă
Poliţistă
Sportivă
Bucătăreasă
Îngrijitoare spaţii verzi

20 (35% )
6 (10,5% )
4 (7,1% )
4 (7,1% )
4 (7,1% )
3 (5,4% )
3 (5,4% )
3 (5,4% )
1 (1,7% )
1 (1,7% )
1 (1,7% )
1 (1,7% )
1 (1,7% )
1 (1,7% )
1 (1,7% )
1 (1,7% )
1 (1,7% )
1 (1,7% )

Graficul nr. 5. Profesii practicate de bărbaţi

22 (15,6% )

Agricultori/fermieri/grădinari/viticultori/pădurari/pescari/oieri
Meşteri (casornicar, tâmplar, cizmar, instalator,
fierar/potcovar, croitor, morar, brutar, patiser, geamgiu etc.)
Scriitori/compozitori/pictori/dirijori/violonişti/actori

20 (14,2% )
16 (11,4% )
15 (10,6% )
13 (9,2% )

Învăţători/profesori
Aviatori/marinari/navigatori/cosmonauţi
Conducători/domnitori

8 (5,7% )
8 (5,7% )

Militari
Poliţişti

6 (4,3% )
6 (4,3% )
6 (4,3% )

Preoţi
Vânzători/negustori/cârciumari
Muncitori/strungari/tractorişti/mecanici/şoferi/taximetrişti
Sportivi/antrenori/arbitri
Exploratori
Poştaşi
Cercetători/inventatori/oameni de ştiinţă
Directori/primari

6 (4,3% )
4 (2,8% )
3 (2,1% )
3 (2,1% )
3 (2,1% )
2 (1,3% )

Graficul nr. 6. Repartizarea şi descrierea apariţiilor nespecifice (ipostaze/meserii non-tradiţionale) din conţinutul lecţiilor, pe sexe

Total personaje centrale: 601

Total ipostaze nespecifice: 14

Bărbaţi/băieţi
9

Ipostaze nespecifice femei/fete:
- reuşeşte să găsească soluţia pentru a-şi salva fraţii în condiţiile unei
inundaţii;
-femeie-poliţist;
- femeie eroină/femeie care luptă alături de bărbaţi/Ecaterina Teodoroiu.

Femei/fete
5

Ipostaze nespecifice bărbaţi/băieţi:
- îngrijeşte/udă florile;
- toarce lână;
- şterge praful;
- ţes la război;
- pregătesc masa;
- îşi îngrijeşte mama bolnavă.

2. Analiza alocării de spaţiu pentru teme referitoare la modalităţi de relaţionare

Graficul nr. 1. Modalităţi de luare a deciziilor

Decizii colective
144 situaţii
(46,2%)

Decizii
individuale
168 situaţii
(53,8%)

Graficul nr.2. Relaţia cu autoritatea

13 situaţii

Supunere/subordonare/obedienţă

9 situaţii

Cooperare/colaborare

8 situaţii

Ordin/execuţie
Revoltă/nesupunere
Teamă/emoţie
Indiferenţă
Căinţă
Respect
Respingere

4 (7,1%)
2 situaţii
1 situaţie
1 situaţie
1 situaţie
1 situaţie

7 situaţii

Graficul nr.3. Tipuri de competiţie

În clasă (cine are note mai bune, cine
identifică pe hartă oraşe, râuri etc.)

12 situaţii

Sportivă (concurs de înot, Jocuri
Olimpice etc.)

Război

Ştiinţifică

La joacă

7 situaţii

1 situaţie

1 situaţie

1situaţie

3. Analiza alocării de spaţiu pentru teme referitoare la modele şi valori europene
Graficul nr.1. Tipuri de identitate

Naţională

20 manuale
12 manuale

Religioasă

5 manuale

Profesională
Etnică

4 manuale

De gen

4 manuale

Socială

2 manuale

Culturală

2 manuale

Lingvistică
Europeană

1 manual
1 manual

Graficul nr. 2. Spaţiul alocat instituţiilor statului, diversităţii etnice şi altor culturi

430
292

103

Linii (rânduri) alocate instituţiilor statului/participării colective
Linii (rânduri) alocate diversităţii etnice
Linii (rânduri) alocate altor culturi

Instituţii ale statului/exemple de
participare colectivă:
- Parlamentul;
- Parlamentul European/Comisia
Europeană;
- Guvernul;
- Preşedinţia;
- Primaria;
- Poliţia;
- Biserica;
- Şcoala;
- Spitalul/Dispensarul.

Diversitate etnică/minorităţi:
- maghiari;
- germani;
- romi;
- sârbi;
- turci;
- macedoneni;
- ucraineni;
- evrei;
- armeni;
- secui;
- lipoveni.

Alte culturi:
- alte popoare şi culturile acestora
(sârbi, turci, francezi,
germani,greci,italieni, austrieci);
- un studiu de caz pe o zonă a globului
distrusă de război;
- un coleg musulman.

* majoritatea prezenţei altor culturi se
realizează în context istoric (în manualele de
istorie)

4. Analiza alocării de spaţiu pentru teme referitoare la atitudinea faţă de cunoaştere
Graficul nr. 1. Spaţiul alocat relaţiei cu mediul

Număr total de linii (rânduri) alocate: 3853

Negativă
30 (0,8%)

Pozitivă
3823 (99,2%)

Atitudine pozitivă faţă de mediu:
- protejarea naturii;
- protecţia animalelor;
- activităţi de reciclare a deşeurilor;
- importanţa apei/solului/aerului curat;
- plantarea copacilor/florilor;
- drumeţii în natură/observarea naturii.
.

-

Atitudine negativă faţă de mediu:
- deranjarea vieţuitoarelor;
- poluarea mediului/a apei;
- distrugerea copacilor;
dispariţia unor specii de plante şi de animale.

Graficul nr. 2. Spirit ştiinţific

Lecţii pur informative
712 (38,9% )

Lecţii care
promovează
strategii inductive
303 (16,6%)

Lecţii care
promovează
strategii deductive
815 (44,5%)

IV. ANALIZA CONŢINUTULUI EXERCIŢIILOR ŞI TEMELOR DE REFLECŢIE
Graficul nr. 1. Frecvenţa apariţiei verbelor prin intermediul cărora sunt formulate cerinţele
Număr total de verbe utilizate: 64
750 apariţii
680 apariţii
670 apariţii
627 apariţii

A răspunde
A observa
A identifica
A crea/a inventa/a imagina
A preciza
A transcrie
A completa
A argumenta
A memora
A exemplifica/a prezenta
A scrie/a nota
A spune
A citi
A calcula
A compara
A discuta
A corela
A alcătui



517 apariţii
483 apariţii
480 apariţii

611 apariţii

435 apariţii
418 apariţii
410 apariţii
385 apariţii
299 apariţii
254 apariţii
247 apariţii
177 apariţii
164 apariţii
164 apariţii

Celelalte 46 de verbe, cu un număr de apariţii sub 100: a desena/a colora, a ordona/a clasifica, a experimenta, a descoperi, a alege, a învăţa, a vizita, a construi/a confecţiona,
a explica, a enumera, a răspunde, a formula, a selecta, a lipi, a exprima, a mima, a transforma, a grupa, a delimita/despărţi, a sublinia, a înlocui, a alege, a copia, a povesti, a
dicta, a redacta, a împărţi, a pune, a adăuga, a recunoaşte, a căuta, a schimba, a trece, a aşeza, a folosi, a întocmi, a analiza, a colecţiona, a număra, a stabili, a urmări, a
repeta, a cânta, a corecta, a măsura.

Graficul nr. 2. Problemele şi exerciţiile din manualele aparţinând ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe”

Număr total de exerciţii şi probleme: 4689

Exerciţii cu
persoane
810 (17,3%)
Exerciţii fără
persoane
3879 (82,7%)

V. Exemple de imagini din manuale
Imaginea nr. 1 (activităţi practice segregate pe criterii de gen)

Manualul de cunoaşterea mediului, cl. I, Ed. Sigma, 2004, p. 58.

Imaginile nr. 2 - 4 (asocierea femeilor cu maternitatea si cu natura)

Manualul de Educaţie civică, cl. a III-a, Ed. Aramis, 2005, p. 4.

.

Abecedar, Ed. Aramis, 2004 (aut. Mariana Rusu), p. 86

Abecedar, Ed. Aramis, 2004 (aut. C. Mihăilescu, T. Piţilă), p. 31

Imaginea nr. 5 (asocierea femeii cu maternitatea, a bărbatului cu relaţiile instituţionale)

Manualul de Educaţie civică, cl. a III-a, Ed. Aramis, 2005, p. 6.

Imaginea nr. 6 (asocierea bărbaţilor cu eroismul)

Manualul de Educaţie civică, cl. a III-a, Ed. Aramis, 2005, p.22.

Imaginile nr. 7 -9 (asocierea preponderentă a comportamentelor negative cu băieţii)

Manualul de Educaţie civică, cl. a III-a, Ed. Aramis, 2005, p.49.

Abecedar, Ed. Aramis, 2004 (aut. Mariana Rusu), p. 98

Manualul de Educaţie civică, cl. a III-a, Ed. Aramis, 2005, p.55.

Imaginea nr. 10 (Posturi tradiţional nespecifice pentru băieţi)

Manualul de Educaţie civică, cl. a III-a, Ed. Aramis, 2005, p.52.

Imaginile nr. 11 - 14 (profesii practicate de femei)

Abecedar, Ed. Aramis, 2004 (aut. C. Mihăilescu, T. Piţilă), p. 8

Manualul de ştiinţe ale naturii, cl. a IV-a,
Ed. Aramis, 2006, p. 74

Abecedar, Ed. Aramis, 2004 (aut. C. Mihăilescu, T. Piţilă), pp. 49 şi 114

Imaginile nr. 15 - 17 (profesii practicate de bărbaţi)

Abecedar, Ed. Aramis, 2004 (aut. Mariana Rusu), pp. 47 şi 73

Manualul de Educaţie muzicală, cl. a III-a, Ed Aramis, 2005, p. 50

Imaginile nr. 18 - 22 (activităţi desfăşurate de fete/femei şi de băieţi/bărbaţi în spaţiul privat)

Abecedar, Ed. Aramis, 2004 (aut. C. Mihăilescu, T. Piţilă), pp. 12 şi 13

Abecedar, Ed. Aramis, 2004 (aut. Mariana Rusu), p. 33

Abecedar, Ed. Aramis, 2004 (aut. Mariana Rusu), p. 20

Abecedar, Ed. Aramis, 2004 (aut. C. Mihăilescu, T. Piţilă), p. 38

Imaginile nr. 23 - 25 (identitate naţională)

Abecedar, Ed. Aramis, 2004 (aut. Mariana Rusu), p. 102

Abecedar, Ed. Aramis, 2004 (aut. C. Mihăilescu, T. Piţilă), p. 77

Abecedar, Ed. Aramis, 2004 (aut. C. Mihăilescu, T. Piţilă), p. 78

Imaginea nr. 26. (reprezentarea diversităţii)

Manualul de matematică, cl. a II-a, Ed. Aramis, 2005, p. 84.

