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La ce te gândeşti când auzi cuvântul „responsabilitate”? Te duce cu gândul la ceva ce trebuie să 

faci, cum ar fi să traversezi strada doar când este verde la semafor? Te duce cu gândul la ceva ce 

nu trebuie să faci, cum ar fi să nu faci rău altor persoane? Ce s-ar întâmpla dacă nu ai îndeplini 

aceste responsabilităţi? 

 

Acest manual este despre responsabilitate, importanţa sa, şi felul în care putem gestiona probleme 

legate de responsabilitate. Problemele legate de responsabilitate apar în viaţa noastră de zi cu zi. 

Este aproape imposibil să treacă o zi fără a avea de-a face cu o problemă legată de 

responsabilitate în familiile noastre, şcolile noastre, sau comunităţile noastre.  

 

Cum putem gestiona problemele legate de responsabilitate? Acest manual te va ajuta să înveţi 

cum să abordezi două tipuri de probleme legate de responsabilitate. Primul tip se referă la 

probleme care pot apărea atunci când cineva are responsabilitatea de a face ceva sau de a nu face 

ceva. Cel de-al doilea tip se referă la probleme legate de a decide cine este responsabil de ceva ce 

s-a întâmplat.  

 

Acest manual te va ajuta să înveţi cum să analizezi şi să dezvolţi soluţii pentru probleme legate de 

responsabilitate. Vei învăţa să foloseşti „instrumente intelectuale” sau instrumente ale minţii care 

să te ajute la găsirea acestor soluţii. Instrumentele intelectuale sunt idei şi întrebări utile în 

analizarea problemelor şi luarea deciziilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULUL 1: Importanţa responsabilităţii 

 

Tipul de responsabilitate abordat în acest modul este datoria unei persoane de a face sau a nu face 

ceva. Vei învăţa să identifici responsabilităţile şi sursele responsabilităţilor. Vei învăţa ce 

recompense şi penalităţi pot rezulta din îndeplinirea sau neîndeplinirea responsabilităţilor. De 
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asemenea, vei învăţa de ce îndeplinirea responsabilităţilor este importantă pentru tine, familia ta, 

comunitatea ta şi pentru alţii.  

 

Lecţia 1 

Ce este responsabilitatea? 

 

Această lecţie are un scop... 

Această lecţie îţi prezintă ideea de responsabilitate. Cu ajutorul acestei lecţii vei înţelege de 

ce îndeplinirea responsabilităţilor este importantă.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să identifici responsabilităţi în situaţii diferite. Ar 

trebui să ştii să explici faţă de cine ai o anumită responsabilitate. De asemenea, ar trebui să 

ştii să explici de ce responsabilitatea este importantă.  

 

Cuvinte cheie... 

îndatoriri 

responsabilitate 

 

Idei de reţinut... 

Ce este responsabilitatea? 

Ştii că toată lumea are responsabilităţi. Dar ce înseamnă cuvântul „responsabilitate”? 

 

Responsabilitatea este îndatorirea de a face ceva sau de a te comporta într-un anumit 

mod.  

 

responsabilitate: îndatorire/datorie sau obligaţie 

îndatorire/datorie: ceva ce cineva trebuie să facă 

 

 Ai datoria de a merge la şcoală. 

 Ai datoria de a-ţi face temele.  

 Ai datoria de a-i trata pe oameni cu respect.  
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Responsabilitatea mai este şi îndatorirea de a nu face ceva sau de a nu te comporta într-

un anumit mod. 

 

 Ai datoria de a nu copia la lucrări de control. 

 Ai datoria de a nu-ţi lăsa câinele să alerge liber pe stradă.  

 Ai datoria de a nu fi obraznic cu părinţii tăi.  

 

Imagine: Care sunt câteva responsabilităţi pe care le au oamenii faţă de familiile lor? 

 

Idei de reţinut... 

Faţă de cine avem responsabilităţi? 

Deoarece trăim împreună cu alţi oameni în familie, la şcoală, şi în comunităţi, cu toţii avem 

responsabilităţi unii faţă de alţii.  

 

Ai responsabilităţi faţă de familia ta.  

 

 Ai responsabilitatea de a ajuta la treburile casnice. Îi datorezi acest lucru familiei 

tale.  

 

Ai responsabilităţi faţă de şcoala ta. 

 

 Ai responsabilitatea de a ajunge la şcoală la timp. Îi datorezi acest lucru 

profesoarei tale/profesorului tău şi celorlalţi elevi din clasă. 

 

Ai responsabilităţi faţă de comunitatea ta.  

 

 Ai responsabilitatea de a respecta regulile de circulaţie când mergi la şcoală. Le 

datorezi acest lucru şoferilor de pe stradă.  

 

Alţi oameni au responsabilităţi faţă de tine.  

 

 Părinţii tăi au responsabilitatea de a-i oferi familiei un acoperiş deasupra capului şi 

mâncare pe masă. Vă datorează acest lucru ţie şi fraţilor şi surorilor tale.   
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 Profesoara ta/profesorul tău are responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să înveţe. Ea 

vă datorează acest lucru ţie şi colegilor tăi.   

 

Care sunt câteva responsabilităţi pe care le au elevii faţă de colegii lor? 

 

Aplicaţii practice 

 

? Fă o listă cu alte exemple de responsabilităţi pe care le ai. Faţă de cine ai aceste 

responsabilităţi? 

? Ce alte responsabilităţi mai au oamenii faţă de tine? 

 

Rezolvă problema... 

Poţi să identifici şi să descrii responsabilităţile? 

 

Povestea de mai jos este despre Simona şi prietenii ei. Această poveste te va ajuta să te 

gândeşti la problemele legate de responsabilitate. Acesta este Capitolul 1 al poveştii. Vei 

citi alte părţi ale poveştii în alte lecţii.  

 

Citeşte Capitolul 1 al poveştii Simona şi Clubul de pe Strada Libertăţii. După aceea, 

lucrează cu un partener pentru a analiza cu atenţie povestea şi pentru a răspunde la 

întrebările care urmează.  

 

SIMONA ŞI CLUBUL DE PE STRADA LIBERTĂŢII 

Capitolul 1 

 

Simona nu îşi dezlipea ochii de pe ecranul televizorului. Serialul ei preferat era pe 

terminate. 

 

Dr. Watson:                 De unde ai ştiut cine e hoţul? 

Sherlock Holmes:        Foarte simplu, dragul meu Watson. Era evident că Sir  

                                      Reginald a luat paltonul. 

 

„Sherlock Holmes a reuşit din nou! Poate aş putea să fiu şi eu un detectiv grozav”, spuse 

Simona. 
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„Doar dacă îţi faci temele”, îi atrase atenţia tatăl său. 

 

Simona se duse la birou pentru a-şi rezolva problemele la matematică. Tatăl său se aşeză 

pentru a vedea ştirile. „Este datoria mea de cetăţean să ştiu ce se întâmplă în lume”, spuse 

el. În dimineaţa următoare, Simona şi tatăl său au luat micul dejun împreună. „Aş vrea să 

nu fi nevoit să lucrezi sâmbăta”, se plânse Simona.  

 

„Aşa se întâmplă când ai o slujbă”, i-a explicat tatăl său. „Am multe responsabilităţi la 

servici. Ce o să faci tu şi Oscar astăzi?” 

 

Simona îi mângâie capul lui Oscar. „Se înâmplă ceva ciudat în curtea d-nei Marcu de pe 

strada Libertăţii. I-am văzut pe Radu, Corina şi Leo cărând nişte lăzi vechi. Spuneau că e 

nevoie de multă muncă pentru a transforma nişte lăzi într-un club”.  

 

Simona a explicat faptul că d-na Marcu şi copiii au făcut o înţelegere. Copiii au promis să 

construiască un club drăguţ şi sigur. Au promis să îl ţină curat şi ordonat. Au promis să nu-i 

deranjeze pe vecini şi să nu facă prea multă gălăgie. D-na Marcu a spus că are încredere în 

copii pentru că întotdeauna şi-au ţinut promisiunile.  

 

Simona i-a spus tatălui său că ea şi Oscar i-au auzit pe Radu, Corina şi Leo planificându-şi 

clubul.  

 

„Când vom termina clădirea clubului, vom putea începe să ne demarăm proiectele”, a spus 

Corina. 

 

„Da”, a spus Radu. „O să fie minunat să adunăm bani pentru oamenii nevoiaşi din cartier”.  

 

Leo a făcut o listă a sarcinilor. „Avem multe de făcut – să fixăm lăzile în cuie, să decupăm 

o uşă şi nişte geamuri. Trebuie să finisăm pereţii pe interior şi să zugrăvim exteriorul. Când 

vom termina, o să-l numim Clubul de pe strada Libertăţii”. 

 

„Hai să ne întâlnim aici mâine la ora 8:30”, a sugerat Corina. „Dacă începem devreme, 

putem termina într-o zi”. 
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„Foarte bine”, a răspuns Leo. „Înainte să plecăm trebuie să strângem sculele tatălui meu. 

Dacă nu o facem nu o să ni le mai dea”. 

 

Simona îi spuse tatălui ei că şi-ar dori ca ceilalţi copii să o lase să intre în club. Vroia să-i 

ajute în proiectele pentru cartier. 

 

„Aşa că astăzi o să mergem acolo. O să ne uităm cum construiesc clădirea clubului”, spuse 

Simona.  

 

Tatăl său îi răspunse: „Poate dacă te oferi să ajuţi, o să te lase şi pe tine să intri în club”. 

 

„Ce crezi Oscar? Vrei să intri în club?”, întrebă ea.    

 

Care sunt câteva responsabilităţi pe care le au copiii din această poveste? 

 

Analizează cu atenţie 

? Cine are responsabilităţi în poveste? 

? Ce responsabilităţi are fiecare persoană din poveste? 

? Faţă de cine are responsabilităţi fiecare persoană? 

? De ce este important ca fiecare să îşi îndeplinească responsabilităţile? 

 

Idei de reţinut... 

De ce este importantă responsabilitatea? 

Ştim că atunci când nu ne îndeplinim responsabilităţile pot exista penalităţi. Şi mai ştim că 

dacă ne îndeplinim responsabilităţile pot exista recompense. 

 

Ne aşteptăm ca oamenii să îşi îndeplinească îndatoririle şi ne bazăm pe acest lucru. 

Imaginează-ţi că zbori cu avionul pentru a vizita pe cinva. Ai încredere că pilotul va pilota 

avionul în siguranţă. Ai încredere că oamenii din turnul de control vor ghida avionul pe 

pistă. Te bazezi pe oamenii care se ocupă de bagaje să aibă grijă de bagajul tău.  Te bazezi 

pe faptul că aceşti oameni sunt responsabili. Dacă nu sunt, te superi şi, de multe ori, te 

enervezi.  
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Şi alţii se bazează pe faptul că tu eşti responsabil. Părinţii tăi se aşteaptă să ajungi acasă la 

o anumită oră. Profesoara ta/profesorul tău se aşteaptă să îţi faci temele.  

 

De ce este important ca oamenii să îşi îndeplinească responsabilităţile? 

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Fă o listă a responsabilităţilor pe care le ai. Alege trei dintre ele. Pentru fiecare 

responsabilitate identifică următoarele: 

 Faţă de cine ai acea responsabilitate? 

 De ce este important să îndeplineşti acea responsabilitate? 

 

2. Fă o listă a responsabilităţilor  pe care alte persoane le au faţă de tine. Alege trei dintre 

ele. Pentru fiecare responsabilitate identifică următoarele: 

 Cine are acea responsabilitate? 

 De ce este important ca acea persoană să îndeplinească responsabilitatea 

respectivă? 

 

 

Lecţia 2 

De unde vin responsabilităţile 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei învăţa despre modul în care oamenii primesc responsabilităţi. Vei 

învăţa că îndeplinirea responsabilităţilor aduce recompense. De asemenea, vei învăţa că 

neîndeplinirea responsabilităţilor aduce penalităţi.  

 

La sfârşitul acestei lecţii ar trebui să ştii să descrii câteva surse ale responsabilităţii. Ar 

trebui să ştii să identifici câteva recompense pentru îndeplinirea responsabilităţilor. De 

asemenea, ar trebui să ştii să identifici şi câteva penalităţi pentru neîndeplinirea 

responsabilităţilor.  

 

Cuvinte cheie... 

sarcini         principii morale      principii civice          ocupaţie           tradiţie 
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Idei de reţinut... 

Care sunt câteva surse ale responsabilităţii? 

Te-ai întrebat vreodată cum de te-ai ales cu o anumită responsabilitate? Există mai multe 

feluri în care oamenii primesc responsabilităţi. Acestea se numesc surse ale 

responsabilităţii. Câteva surse sunt descrise mai jos: 

 

Promisiuni: De obicei, când promiţi ceva unei persoane, îţi asumi responsabilitatea de „a-

ţi ţine cuvântul”.  

Ce promisiuni ai făcut şi ce responsabilităţi ţi-ai asumat odată cu ele? 

 

Sarcini: Câteodată oamenii alocă responsabilităţi altor oameni.  

Ce responsabilităţi ţi-a alocat profesoara ta/profesorul tău? 

 

sarcină: activităţi atribuite cuiva de o persoană cu autoritate 

 

Ocupaţie: Fiecare loc de muncă presupune anumite responsabilităţi. 

Gândeşte-te la o meserie care ţi se pare interesantă. Care sunt câteva dintre 

responsabilităţile acesteia? 

 

ocupaţie: profesie sau meserie  

 

Imagine: Ce responsabilităţi poţi identifica în această imagine? Care sunt sursele acestor 

responsabilităţi? 

 

Reguli şi norme: Regulile şi normele alocă oamenilor responsabilităţi.   

Care sunt câteva reguli de circulaţie care îţi cer să îndeplineşti anumite responsabilităţi?           

 

Tradiţie: Tradiţia este modul în care ne aşteptăm ca oamenii să se comporte în societate. 

Tradiţia alocă responsabilităţi oamenilor.  

Ce responsabilităţi care derivă din tradiţie ai? 

 

tradiţie: o practică sau mod de a face lucrurile stabilit de multă vreme 

 

Principii civice: În calitate de cetăţean ai anumite responsabilităţi.  
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Ce responsabilităţi ai ca cetăţean al ţării tale? 

 

principii civice: afirmarea unei idei sau credinţe cu privire la felul în care ar trebui guvernată 

ţara 

 

Principii morale: Principiile morale sunt credinţe cu privire comportamente bune şi rele. 

Ce responsabilităţi derivă din ideile pe care le ai cu privire la comportamente bune şi 

rele? 

 

principii morale: credinţe cu privire la comportamente bune şi rele 

 

Care sunt sursele responsabilităţii persoanei din imagine? 

 

Vei vedea că unele responsabilităţi au mai multe surse.  

 

Am menţionat mai sus faptul că părinţii au responsabilităţi faţă de copiii lor. Aceste 

responsabilităţi vin din promisiuni, norme, tradiţie şi principii morale.  

 

Rezolvă problema... 

Poţi să identifici câteva surse ale responsabilităţii? 

Citeşte fiecare situaţie de mai jos. Alege-ţi un partener pentru a răspunde la întrebările de la 

sfârşit. 

 

1. Marta, Paul şi Stela veneau de la şcoală şi se îndreptau spre casă. La colţ au văzut un 

om în cârje aşteptând să traverseze strada. Circulaţia era intensă. Deşi exista un 

semafor, bărbatului părea să îi fie teamă. Copiii au vorbit între ei şi au hotărât să îl 

ajute pe bărbat să traverseze strada. Acesta le-a mulţumit pentru ajutor.  

2. D-l Negru este un om în vârstă. Acum nu mai poate să aibă grijă de apartamentul său 

de unul singur. O dată pe săptămână îi plăteşte pe Narcisa şi pe Cristi să dea cu 

aspiratorul, să scoată gunoiul şi să meargă la cumpărături. Narcisa îşi face treaba bine. 

Dar, de obicei, Cristi îşi face treaba doar pe jumătate.  

3. Locuitorii din partea de vest a oraşului au ales-o pe d-na Mocanu să-i reprezinte în 

consiliul local. Consiliul trebuia să decidă dacă să folosească bani din impozite pentru 

a construi un nou parc în partea de est a oraşului. D-na Mocanu ştia că acea zonă a 
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oraşului avea nevoie de parc. Dar mai ştia şi că cetăţenii din partea de vest a oraşului 

nu vroiau ca banii din impozitele plătite de ei să fie folosiţi pentru construirea acelui 

parc.  

 

Ce probleme ar putea apărea când cineva nu îşi îndeplineşte responsabilităţile? 

 

Aplicaţii practice 

? Cine are responsabilităţi în fiecare situaţie? 

? Care sunt aceste responsabilităţi? 

? Faţă de cine are fiecare persoană responsabilităţi? 

? Care este sursa fiecărei responsabilităţi? 

? De ce este important ca fiecare responsabilitate să fie îndeplinită? 

 

Idei de reţinut... 

Care ar putea fi câteva recompense pentru îndeplinirea responsabilităţilor? 

De obicei, îndeplinirea responsabilităţilor aduce recompense. Dacă îţi faci treburile casnice, 

poţi primi bani de buzunar ca recompensă. Dacă mergi la şcoală în fiecare zi, în tot anul 

şcolar, poţi primi un premiu. Un alt fel de recompensă poate fi faptul că ai o părere bună 

despre tine însuţi/însăţi atunci când îţi faci bine treaba.  

 Atunci când îţi faci temele, profesoara ta/profesorul tău te apreciază pentru că eşti 

un elev responsabil. 

 Dacă îţi faci temele bine, probabil vei primi o notă bună. Acest lucru îi bucură pe 

părinţii tăi, iar pe tine te face să te simţi bine. 

 

Ce recompense ar putea primi un elev pentru că şi-a îndeplinit responsabilitatea de a-şi face 

temele bine? Ce penalităţi ar putea primi elevul dacă nu şi-a îndeplinit această responsabilitate? 

 

Aplicaţii practice 

? Gândeşte-te la o responsabilitate pe care ai îndeplinit-o. Care au fost recompensele 

pentru îndeplinirea acesteia? 

 

Ce penalităţi am putea primi pentru neîndeplinirea responsabilităţilor? 

Uneori nu reuşim să ne îndeplinim responsabilităţile. Când se întâmplă acest lucru, putem 

fi penalizaţi.  
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Dacă nu îţi faci temele, nu o să primeşti o notă de trecere pentru acea sarcină. Dacă un 

şofer nu respectă regulile de circulaţie, ar putea primi amendă. Un alt fel de penalitate ar 

putea fi ceea ce credem noi sau ce cred alţii despre noi înşine dacă nu ne îndeplinim 

responsabilităţile.  

 

 Ai împrumutat 3 lei de la prietenul tău. Pentru că nu ai reuşit să îi dai înapoi, 

prietenul tău crede că nu eşti demn de încredere. Poate că în viitor nu îţi va mai da 

bani împrumut. De asemenea, dacă nu reuşeşti să îndeplineşti o responsabilitate, 

poţi să ai o părere proastă despre tine însuţi/însăţi.  

 

De ce este important să ne îndeplinim responsabilităţile, cum e responsabilitatea de a returna 

banii luaţi cu împrumut? 

 

Aplicaţii practice 

? Gândeşte-te la o responsabilitate pe care nu ai reuşit să o îndeplineşti. Care au fost 

penalităţile pentru neîndeplinirea acesteia? 

 

Rezolvă problema... 

Poţi să identifici recompensele şi penalităţile din această poveste? 

Mai întâi citeşte povestea Picnic în familie. Apoi lucrează cu un partener pentru a completa 

„Tabelul responsabilităţilor” de la sfârşitul poveştii. 

 

Picnic în familie 

 

1. Vineri după ore, Laura s-a dus imediat acasă pentru a ajuta la pregătirea mâncării 

pentru picnicul pe care familia ei l-a planificat pentru sâmbătă. Laura a ajutat la 

pregătirea plăcintei de cartofi.  

2. Fratele Laurei, Ionuţ, trebuia să pregătească coşul de picnic. Mama lor i-a spus să se 

asigure că sunt destule farfurii, pahare, cuţite, furculiţe şi linguri pentru toată lumea.  

3. De obicei, tatăl Laurei pregătea puiul. Dar vineri a trebuit să lucreze până târziu pentru 

a termina o lucrare şi a spus că o să cumpere nişte pui fript la grătar de la magazinul de 

pe colţ sâmbătă dimineaţa. 
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4. Sâmbătă, familia s-a dus la picnic într-un parc din apropiere. În parc au găsit un 

indicator care marca zona de picnic şi au urmat instrucţiunile acestuia.  

5. Imediat ce au pregătit masa, adulţii au pornit un radio portabil pentru a asculta ştirile. 

Au auzit o ştire despre cât de puţini oameni au votat la alegerile locale.  

6. După ce au mâncat, au jucat fotbal şi s-au luat la întrecere, iar apoi toată lumea a ajutat 

la împachetat şi la curăţat gunoiul din zona de picnic. 

 

Tabelul responsabilităţilor 

 Exemplul 

1 

Exemplul 

2 

Exemplul 

3 

Exemplul 

4 

Exemplul 

5 

Exemplul 

6 

1.Cine are  

responsabilitatea? 

      

2.Care este 

responsabilitatea? 

      

3.Faţă de cine are 

acea 

responsabilitate? 

      

4.Care sunt sursele 

responsabiltăţii? 

      

5.Care ar putea fi 

recompensele 

pentru îndeplinirea 

responsabilităţii? 

      

6.Care ar putea fi 

penalităţile pentru 

neîndeplinirea 

responsabilităţii? 

      

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Urmăreşte unul din programele tale preferate la televizor. Identifică unul sau mai 

multe exemple de persoane care au responsabilităţi. Descrie aceste reponsabilităţi în 

faţa clasei şi spune dacă acele persoane le-au îndeplinit. Care sunt sursele acestor 

responsabilităţi? Ce recompense şi penalităţi au primit? 
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2. Scrie o povestioară despre cineva care nu a îndeplinit o responsabilitate. Povesteşte ce 

s-a întâmplat pentru că persoana respectivă nu a făcut ce trebuia să facă. Explică de ce 

crezi că acea persoană a acţionat în acel mod.  
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MODULUL 2: Beneficii şi costuri în asumarea unei responsabilităţi 

 

Probabil că până acum ţi-ai făcut o oarecare idee cu privire la ce înseamnă 

responsabilitatea. Probabil că ştii şi câteva motive pentru care responsabilitatea este atât de 

importantă. Aşa cum se întâmplă cu multe lucruri în viaţă, responsabilitatea poate fi utilă în 

anumite privinţe, dar poate cauza şi probleme.  

 

Îndeplinirea unei responsabilităţi de către o persoană poate avea mai multe consecinţe. 

Unele dintre aceste consecinţe pot fi lucruri utile sau beneficii. De exemplu, dacă îţi faci 

temele cum trebuie, poţi fi recompensat prin laude sau printr-o notă bună. De asemenea, 

poţi să ai o părere bună despre tine însuţi/însăţi.  

 

Alte consecinţe ale îndeplinirii responsabilităţilor pot cauza probleme sau costuri. De 

exemplu, dacă petreci prea mult timp făcându-ţi temele cum trebuie, vei avea mai puţin 

timp pentru recreere şi prieteni. Acesta poate fi un cost al îndeplinirii unei responsabilităţi.  

 

În acest modul, vom analiza câteva beneficii şi costuri ale îndeplinirii responsabilităţilor. 

Acest lucru este util atunci când trebuie să decizi dacă să îţi asumi o responsabilitatea sau 

nu. De asemenea, te ajută să înţelegi importanţa responsabilităţii.  

 

Care sunt câteva beneficii ale îndeplinirii responsabilităţilor din aceste imagini? Dar câteva 

costuri? 

 

Lecţia 3 

Care ar putea fi consecinţele asumării unei responsabilităţi 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei învăţa să identifici beneficiile şi costurile îndeplinirii 

responsabilităţilor. La sfârşitul lecţiei, ar trebui să ştii să explici câteva dintre cele mai 

comune beneficii şi costuri asociate responsabilităţii. De asemenea, ar trebui să ştii să 

identifici beneficiile şi costurile îndeplinirii unei responsabilităţi într-o situaţie specifică.  

 

Cuvinte cheie...      beneficii                           lege supremă                            consecinţe                                                     

                               pagina de opinii               costuri                                       previzibil 
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Idei de reţinut... 

Care sunt consecinţele asumării unei responsabilităţi? 

Atunci când îndeplineşti o responsabilitate, apar anumite rezultate sau consecinţe. De 

exemplu, dacă devii membru al unui consiliu al elevilor, acest lucru îţi va acapara o parte 

din timpul tău liber. S-ar putea să fii nevoit să vorbeşti cu elevi şi profesori pentru a afla ce 

cred ei cu privire la diferite subiecte. S-ar putea să fii nevoit să iei decizii care pot 

îmbunătăţi modul în care este condusă şcoala.  

 

 consecinţe: lucruri care se întâmplă ca rezultat al unei acţiuni sau condiţii 

 

S-ar putea să te simţi bine făcând lucruri importante pentru ceilalţi din şcoală. Totuşi, s-ar 

putea să nu poţi să îi mulţumeşti pe toţi. 

 

Atunci când ne gândim să ne asumăm o nouă responsabilitate, trebuie să luăm în 

considerare consecinţele deciziei noastre.  

 

Care sunt câteva consecinţe ale faptului că un elev candidează pentru poziţia de şef al clasei? 

 

Rezolvă problema... 

Poţi să identifici consecinţele îndeplinirii unei responsabilităţi? 

Îţi aminteşti de povestea despre Simona şi prietenii ei? Ultima oară când am vizitat-o pe 

Simona, vroia să ajute la construcţia clubului. Citeşte Capitolul 2 din Simona şi clubul de 

pe strada Libertăţii. Apoi lucrează cu un partener pentru a analiza povestea cu atenţie şi a 

răspunde la întrebările de la sfârşit.  

 

SIMONA ŞI CLUBUL DE PE STRADA LIBERTĂŢII 

Capitolul 2 

 

„Haide, Oscar. Ar trebui să plecăm dacă vrem să ajutăm la construcţia clubului”, spuse 

Simona trăgând de lesa lui Oscar. „Sper că dacă îmi ofer ajutorul la construcţia clubului, o 

să mă lase să intru în club. Oscar, ar fi minunat să pot participa la un proiect pentru cartier.” 
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Simona şi Oscar s-au apropiat suficient pentru a putea vedea cum muncesc Radu, Corina şi 

Leo. Radu căra nişte lăzi. Corina şi Leo tăiau nişte plăci.  

 

În acel moment, Radu o zări pe Simona. „Uite,” spuse el, „Simona se uită la noi”. 

 

„Poate vrea să ne ajute”, spuse Leo cu entuziasm.  

 

„Ne-ar prinde bine”, spuse şi Radu. 

 

Corina era şi ea entuziasmată. „Hai să o întrebăm. Dacă vrea să ne ajute, ar putea fi al 

patrulea membru al clubului nostru”, sugeră ea. 

 

Leo a strigat-o pe Simona. I-a spus că dacă vrea să îi ajute, poate deveni membră a 

clubului. Când Simona le-a spus că nu se pricepe la construit, au luat-o de mână şi au dus-o 

în curte. „O să te învăţăm noi!” au exclamat ei. 

 

„Şi cam aşa mi-am petrecut următoarele câteva ore”, i-a spus Simona tatălui ei în seara 

aceea. „Mi-au arătat cum să lipesc lemnul şi să îl zugrăvesc. A fost distractiv, dar greu! 

Sunt frântă de oboseală! Mâine ar trebui să terminăm dacă Radu vine la timp”.  

 

Tatăl Simonei părea dezamăgit. „Am crezut că o să mergem la film mâine”, spuse el.  

 

„O să mergem duminica viitoare, tată, promit”, a răspuns Simona. „Am stabilit că cine nu 

ajunge la club până la ora 13:00 va fi dat afară din club”.  

 

Tatăl său începu să râdă. „Bine, nu uita să-i dai de mâncare lui Oscar.” 

 

Care ar fi consecinţele faptului că Simona va deveni membră a clubului de pe strada Libertăţii? 

Care dintre consecinţele faptului că Simona va deveni membră a clubului de pe strada Libertăţii 

sunt beneficii? Care sunt costuri? 

 

Analizează cu atenţie 

? Ce responsabilităţi şi-a asumat Simona? 

? Care sunt consecinţele fiecărei responsabilităţi îndeplinite de Simona? 
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? Care dintre aceste consecinţe sunt beneficii, sau avantaje? 

? Care dintre aceste consecinţe sunt costuri, sau dezavantaje? 

? În această poveste, care credeţi că sunt mai importante, beneficiile sau costurile? 

De ce? 

 

Idei de reţinut... 

Care sunt câteva beneficii şi costuri comune ale asumării unei responsabilităţi? 

Ai învăţat că asumarea unei responsabilităţi poate avea anumite consecinţe. Unele dintre 

aceste consecinţe pot fi beneficii. Alte consecinţe pot fi costuri. Iată care sunt câteva dintre 

cele mai comune beneficii şi costuri asociate asumării unei responsabilităţi.  

 

Beneficii pentru alţii 

 

Caracter previzibil. Când oamenii îşi îndeplinesc responsabilităţile, ceilalţi ştiu la ce să se 

aştepte din partea lor.  

 

caracter previzibil: calitatea unei persoane de a i se cunoaşte comportamentul dinainte 

 

Siguranţă. Oamenii se simt în siguranţă atunci când ştiu că ceilalţi îşi îndeplinesc 

responsabilităţile.  

 

Eficienţă. Sarcinile pot fi realizate mai repede şi mai uşor atunci când fiecare persoană 

implicată îşi îndeplineşte responsabilităţile.  

 

Corectitudine. Dacă fiecare persoană îşi face partea sa, nimeni nu va trebui să facă mai 

mult decât trebuie. 

 

Spirit al comunităţii. Dacă toţi membrii unui grup îşi îndeplinesc responsabilităţile, acest 

lucru dă naştere unui sentiment de mândrie a grupului.  

 

Beneficii pentru persoana care îndeplineşte responsabilitatea 
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Când oamenii îşi îndeplinesc responsabilităţile, au un sentiment de satisfacţie. Le creşte 

respectul de sine. Se simt independenţi. Câştigă aprobarea celorlalţi. De obicei, 

achiziţionează noi cunoştinţe sau aptitudini. Uneori, primesc o sumă de bani sau un premiu.   

 

Aplicaţii practice 

? Cum se aplică aceste beneficii la responsabilităţile descrise în povestea Simona şi 

clubul de pe strada Libertăţii? 

 

Costuri pentru persoana care îşi asumă responsabilitatea 

 

Împovărare. De obicei, îndeplinirea responsabilităţilor necesită o combinaţie de timp, 

efort, sau bani.  

 

Renunţarea la alte interese. Când oamenii acceptă anumite responsabilităţi, nu mai au 

timp suficient pentru alte lucruri sau se simt mai puţin relaxaţi şi lipsiţi de griji.  

 

Resentimente. Oamenii se pot simţi supăraţi şi înverşunaţi pentru că trebuie să facă ceva 

ce nu vor.  

 

Teama de eşec. Câteodată oamenilor le e teamă că nu vor reuşi să îndeplinească o anumită 

responsabilitate sau că vor fi penalizaţi dacă nu fac o treabă bună. 

 

Incorectitudine. Dacă o persoană este responsabilul principal pentru o anumită sarcină, de 

multe ori, ceilalţi o lasă pe acea persoană să facă toată treaba, iar ei nu îşi fac partea lor.  

 

La ce interese a renunţat această dădacă pentru a-şi îndeplini responsabilităţile? Cum crezi că se 

simte? 

Cum se aplică aceste costuri la responsabilităţile descrise în povestea Simona şi clubul de pe 

strada Libertăţii? 

 

Rezolvă problema... 

Poţi să identifici beneficiile şi costurile asumării unei responsabilităţi? 

 

lege supremă: o lege sau un set de legi considerat a fi superior altor legi 
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Fă pe cercetătorul. Cere-i profesoarei tale/profesorului tău sau bibliotecarei/bibliotecarului 

să te ajute să aflii mai multe lucruri despre oameni importanţi care au avut de îndeplinit 

nişte responsabilităţi dificile. Povesteşte despre ei în faţa clasei. Care au fost beneficiile şi 

costurile faptului că şi-au îndeplinit responsabilităţile? Tu ai fi făcut ceea ce au făcut ei? De 

ce sau de ce nu? 

 

Lecţia 4 

Cum poţi decide dacă beneficiile asumării unei responsabilităţi sunt mai importante decât 

costurile? 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei învăţa cum să decizi dacă vrei să îţi asumi o nouă responsabilitate. Vei 

învăţa un set de întrebări care te poate ajuta să iei această decizie. Aceste întrebări se 

numesc „instrumente intelectuale”, sau instrumente ale minţii. Poţi folosi instrumentele 

intelectuale pentru a decide dacă tu sau altcineva ar trebui să îşi asume o responsabilitate.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici instrumentele intelectuale pentru a a lua 

o decizie cu privire la asumarea unei responsabilităţi. Ar trebui să ştii să aplici 

instrumentele pentru a decide dacă o să îţi asumi o nouă responsabilitate.  

 

Cuvinte cheie... 

instrumente intelectuale                                         reprezentant 

 

Idei de reţinut... 

Ce ar trebui să faci atunci când trebuie să decizi dacă o să îţi asumi o 

responsabilitate? 

De multe ori, oamenii trebuie să decidă dacă doresc să îşi asume o nouă responsabilitate. 

Poate trebuie să te hotărăşti dacă vrei să accepţi postul de dădacă oferit de vecinii tăi. Sau 

poate trebuie să te hotărăşti dacă vrei să te oferi ca voluntar într-un proiect special la şcoală.  

 

Când trebuie să ne hotărâm dacă vrem să ne asumăm o responsabilitate, ar trebui să ne 

punem câteva întrebări. Aceste întrebări se numesc instrumente intelectuale, sau 

instrumente ale minţii. Aşa cum cineva care face o prăjitură sau repară o maşină foloseşte 
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instrumente pentru a-şi duce sarcina la bun sfârşit, noi folosim instrumente intelectuale care 

ne ajută să rezolvăm probleme.  

 

Instrumentele intelectuale sunt seturi de idei şi întrebări care ne ghidează gândirea pentru a 

rezolva o problemă. Ele ne pot ajuta să decidem ce să facem în anumite situaţii. Poţi folosi 

instrumentele intelectuale în următorul exerciţiu. 

 

instrumente intelectuale: seturi de întrebări şi idei care ne ajută să ne gândim mai bine la o 

problemă 

 

Rezolvă problema... 

Cum ai decide dacă un elev ar trebui să îşi asume o nouă responsabilitate? 

Reprezentantul clasei este o poveste despre luarea unei decizii cu privire la asumarea unei 

responsabilităţi. După ce o citeşti, lucrează cu un partener pentru a completa tabelul 

„Instrumente intelectuale pentru a lua o decizie cu privire la asumarea unei 

responsabilităţi”. Un model al acestui tabel se află la sfârşitul poveştii. Apoi răspunde la 

întrebările din secţiunea „Aplicaţii practice”.  

 

reprezentant: o persoană care acţionează în numele altor persoane 

 

Reprezentantul clasei 

 

La începutul fiecărui an şcolar, clasele de la Şcoala Generală nr. 55 organizează alegeri. Ele 

îşi aleg câte un reprezentant în consiliul elevilor. Consiliul elevilor se întruneşte o dată pe 

săptămână pentru a discuta problemele şcolii. Consiliul elevilor votează cum să rezolve 

problemele. De asemenea, planifică activităţi pentru elevii din şcoală.  

 

Horea este un elev iubit de colegii săi. Se pricepe foarte bine să organizeze activităţile 

elevilor. În drum spre casă, Sara, prietena lui Horea, i-a spus că vrea să îl nominalizeze 

pentru a fi reprezentantul clasei lor. Horea nu este convins că vrea această poziţie.  

 

Când a ajuns acasă, a întrebat-o pe sora sa mai mare ce crede ea. Ea a fost reprezentanta 

clasei ei anul trecut. Aceasta a spus: „Nu ştiu dacă aş mai face-o. Trebuie să renunţi la alte 

activităţi. Nu ai timp pentru prieteni. Câteodată nu eşti de acord cu ceea ce vor prietenii tăi. 
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Iana tot nu vorbeşte cu mine pentru că am votat pentru uniforme anul trecut. Încerci să 

votezi aşa cum vrea majoritatea elevilor, ceea ce îi supără pe ceilalţi. Aceştia spun că nu 

eşti corect.” 

 

Fratele mai mare al lui Horea a intervenit şi el: „Este un privilegiu să fii ales de colegii tăi 

de clasă. Cu ajutorul tău îşi pot exprima părerea cu privire la ceea ce se face în şcoală. De 

asemenea, înveţi multe lucruri despre cum se conduce şcoala. Înveţi cum să lucrezi cu 

oamenii şi cum funcţionează democraţia. În loc să te tot plângi, poţi face ceva. Asumarea 

acestei responsabilităţi ar fi o experienţă bună pentru tine.” 

 

În dimineaţa următoare, Horea tot nu era hotărât. Trebuia să decidă dacă vrea să accepte 

această responsabilitate înainte de a ajunge la şcoală.  

 

Instrumente intelectuale pentru a lua o decizie cu privire la asumarea unei responsabilităţi 

1. Ce responsabilităţi se gândeşte să îşi asume persoana?  

2. Faţă de cine ar avea aceste responsabilităţi?  

3. Care ar fi sursele acestor responsabilităţi?  

4. Ce consecinţe ar putea apărea dacă persoana îşi asumă aceste 

responsabilităţi? 

a. Care dintre consecinţe ar fi beneficii? Care ar fi costuri? 

b. Care beneficii sau costuri crezi că sunt mai importante? De ce? 

c. De ce ar aprecia oamenii beneficiile şi costurile în mod diferit? 

 

5. Dacă ai fi în locul acestei persoane, ce ai face? De ce?  

 

Aplicaţii practice 

? Sora şi fratele lui Horea au păreri diferite cu privire la ceea ce ar trebui să facă 

acesta. De ce au păreri diferite despre beneficiile şi costurile asociate acceptării 

poziţiei? 

? Cum te-ar putea ajuta instrumentele intelectuale să iei o decizie cu privire la 

asumarea unei responsabilităţi? 

? Care sunt câteva situaţii din viaţa ta în care trebuie să ştii beneficiile şi costurile 

unei responsabilităţi pentru a decide dacă o să îţi asumi acea responsabilitate?  
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Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Gândeşte-te la o responsabilitate pe care vrei să ţi-o asumi. Fă o listă cu toate lucrurile 

care s-ar putea întâmpla dacă îţi asumi acea responsabilitate. Vezi care sunt beneficii şi 

care sunt costuri. Care sunt mai importante, beneficiile sau costurile? Scrie ce decizie 

ai luat şi motivele pentru care ai luat acea decizie.  

2. Găseşte un articol într-un ziar despre cineva care îşi asumă o nouă responsabilitate. 

Explică felul în care utilizarea instrumentelor intelectuale ar putea ajuta acea persoană 

să ia o decizie.  

 

 

Lecţia 5 

Cum îţi poţi folosi aptitudinile pentru a lua o decizie cu privire la asumarea unei noi 

responsabilităţi? 

 

Această lecţie are un scop... 

Acum ştii ce întrebări poţi să pui atunci când iei o decizie cu privire la asumarea unei 

responsabilităţi. În această lecţie îţi folosi aptitudinile pentru a decide dacă o persoană ar 

trebui să îşi asume o nouă responsabilitate.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici cum ai folosit instrumentele intelectuale 

pentru a lua şi evalua poziţii pro şi contra asumării unei noi responsabiltăţi de către o 

persoană.  

 

Cuvinte cheie..           consilieri                          ambasador                                   umanitar 

 

Participarea la o întâlnire cu preşedintele... 

Poţi evalua, lua, şi susţine o poziţie cu privire la ajutarea altei ţări? 

Adeseori, în caz de urgenţă, ţările îşi cer ajutorul una alteia. Acest lucru se întâmplă în mod 

deosebit atunci când o ţară este victima unui dezastru naţional. Preşedintele şi guvernul 

ţării trebuie să decidă dacă ţara sa ar trebui să îşi asume această responsabilitate. 

 

Preşedintele nu ia o asemenea decizie singur. Preşedintele şi personalul său cer şi sfatul 

altor persoane.  
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În acest caz, preşedintele cere sfatul ambasadorului şi al agenţiilor care oferă asistenţă în 

caz de dezastru. De asemenea, trebuie să aibă aprobarea Parlamentului, pentru că acesta 

reprezintă poporul şi controlează cheltuielile guvernului.  

 

În acest exerciţiu, îţi vei folosi aptitudinile pentru a încerca să iei o decizie înţeleaptă cu 

privire la acceptarea unei noi responsabilităţi. Vei decide dacă ţara ta ar trebui să ajute o 

altă ţară în rezolvarea unei probleme. Mai întâi citeşte.... Apoi, profesoara ta/profesorul tău 

vă va împărţi în grupuri pentru a vă pregăti pentru exerciţiu.  

 

ambasador: o persoană oficială numită pentru a fi reprezentantul unei ţări în altă ţară 

consilieri: angajaţi ai preşedintelui care au rolul de a-i da acestuia sfaturi în anumite domenii 

umanitar: care are în vedere binele omenirii şi reducerea suferinţei umane 

 

Conducerea ţării X este pusă în faţa unei decizii importante. Într-o ţară învecinată, o vom 

numi Ţara Y, în urma unor ploi abundente, la sfârşitul verii, mai multe regiuni sunt 

inundate de ape. Mii de oameni sunt nevoiţi să-şi părăsească casele, în multe cazuri fără a 

putea salva nimic din ceea ce aveau. Drumurile sunt blocate, rezervele de alimente se 

epuizează în câteva zile. Iarna este de obicei friguroasă în acea regiune şi mulţi oameni se 

tem că vor trebui să o înfrunte în condiţii foarte grele. Singura cale de acces este pe un 

drum care uneşte cele două ţări. Guvernul Ţării Y solicită printr-un comunicat de presă 

ajutor internaţional, fără a se adresa direct ţării X. 

 

Participanţii la întâlnirea de guvern 

Profesoara/profesorul va împărţi clasa în grupuri. Un grup va fi guvernul. Celelalte grupuri 

vor consilia guvernul cu privire la asumarea responsabilităţii de a ajuta cealaltă ţară.   

 

Grupul 1 – Guvernul din Ţara X 

Până în momentul de faţă sunteţi nehotărâţi cu privire la ajutorul pe care ar trebui să-l ofere 

guvernul vostru. Ţara Y este un vecin apropiat, dar au luat nişte decizii proaste. Aceste 

decizii au provocat problemele actuale. Pe de altă parte, nu se poate face comerţ cu nişte 

vecini săraci şi nemulţumiţi. Ţara voastră va beneficia mai mult de nişte vecini binevoitori 

şi cu o industrie bogată. Astfel, aceştia ne-ar putea cumpăra produsele şi ar avea un guvern 

stabil.  
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Grupul 2 – Ambasadorul Ţării X în Ţara Y 

Consideraţi că ţara pe care o reprezentaţi trebuie dea un răspuns rapid. Voi sunteţi 

nerăbdători să obţineţi ajutorul Guvernului ţării X pentru a satisface nevoile imediate ale 

cetăţenilor Ţării Y. De asemenea, credeţi că aceştia au nevoie şi de ajutor financiar pentru 

a-şi reconstrui economia.  

 

Grupul 3 – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din Ţara X 

Sarcina voastră este să oferiţi finanţare altor agenţii din zonă pentru ca acestea să poată 

distribui ajutoarele. Bugetul vostru este foarte mic. Credeţi că alte ţări, cum ar Franţa, 

Germania, Japonia, îşi vor oferi ajutorul, iar voi consideraţi important să vă menţineţi 

resursele pentru cazul în care apar probleme în ţara voastră.     

 

Grupul 4 – Reprezentanţi ai Crucii Roşii 

Voi sunteţi nerăbdători să începeţi activităţile de ajutorare de care oamenii din                                             

Ţara Y au nevoie. Doriţi să obţineţi cât mai mult suport financiar. Credeţi că România ar 

trebui să contribuie cu ceea ce poate. Aveţi nevoie de echipament medical, echipamente de 

curăţare a apei, locuinţe din prefabricate, şi multe alte lucruri. De asemenea, credeţi că este 

nevoie şi de un împrumut pe termen lung pentru reconstrucţie. Dar sunteţi de părere că 

reconstrucţia nu ar trebui făcută în zona cea mai afectată de inundaţii.  

 

Grupul 5 – Membrii ai Comisiei pentru relaţii internaţionale din Ţara X 

Voi sunteţi responsabili de tot ceea ce ţine de relaţii economice, tehnice şi umanitare cu 

alte ţări. Sunteţi responsabili de împrumuturile externe. Sunteţi responsabili şi de interesele 

comerciale ale ţării voastre în străinătate. Nu vă place guvernul Ţării Y. Credeţi că merită 

ceea ce li s-a întâmplat pentru că au construit într-o zonă afectată de inundaţii. Credeţi că 

nu vor şti cum să se folosească de ajutorul primit.  

 

Pregătirea pentru întâlnirea de guvern 

Fiecare grup trebuie să facă următoarele: 

 Să aleagă un preşedinte care să vorbească în numele grupului la întâlnire. 

 Să joace rolul fiecărui grup. 

 Să completeze tabelul „Instrumente intelectuale pentru a lua o decizie cu privire la 

asumarea unei responsabilităţi”. 
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 Să decidă ce consecinţe ale îndeplinirii sau neîndeplinirii acestei responsabilităţi va 

scoate în evidenţă la întâlnire. 

 Să pregătească o scurtă prezentare despre poziţia sa pe care o va ţine la întâlnirea 

de guvern. De asemenea, trebuie să se pregătească pentru a răspunde la întrebări 

din partea membrilor guvernului.  

 

Membrii guvernului trebuie să pregătească întrebări pentru fiecare dintre celelalte grupuri. 

 

Participarea la întâlnirea de guvern 

Primul ministru declară deschisă şedinţa. Acesta invită apoi fiecare grup să facă o scurtă 

prezentare despre consecinţele asumării responsabilităţii de a oferi ajutor Ţării Y. După ce 

ascultă toate prezentările, primul ministru şi guvernul pun întrebări fiecărui grup.  

 

După ce ascultă toate prezentările, guvernul ar trebui să discute consecinţele, beneficiile şi 

costurile, asumării responsabilităţii de a ajuta Ţara Y. Ar trebui să discute ce consecinţe 

sunt mai importante în această situaţie.  

 

Apoi, guvernul va decide ce să facă. Acesta va explica clasei motivele pentru decizia luată.  

 

Discuţii  

? Sunteţi de acord cu decizia guvernului? De ce sau de ce nu? 

? De ce grupuri diferite au avut idei diferite cu privire la ce ar trebui făcut? 

? Ce alte soluţii ar putea exista pentru această problemă? 

? Cum v-au ajutat instrumentele intelectuale să luaţi o decizie în această situaţie? 

 

MODULUL 3: Alegerea responsabilităţilor 

 

Gândeşte-te la responsabilităţile pe care le ai în momentul de faţă. Gândeşte-te şi la alte 

responsabilităţi pe care ai vrea să ţi le asumi. Şi ce altceva te-ar mai interesa să faci pe 

lângă îndeplinirea acestor responsabilităţi? 

 

Acum gândeşte-te la cât de mult timp şi energie ai. Ai putea să îndeplineşti toate aceste 

responsabilităţi şi totodată să faci şi celelalte lucruri pe care vrei să le faci? Bineînţeles că 

nu.  
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Toată lumea, inclusiv tu, trebuie să aleagă ce să facă. Câteodată trebuie să alegem între 

responsabilităţi concurente şi alte lucruri pe care am vrea să le facem. Dar cum putem face 

alegeri bune? 

 

În acest modul vei învăţa un nou set de întrebări care sunt utile atunci când trebuie să alegi 

între responsabilităţi concurente şi alte lucruri care sunt importante.  

 

 

Lecţia 6 

Ce sunt responsabilităţile concurente? 

 

Această lecţie are un scop... 

Câteodată avem probleme legate de responsabilităţile concurente. În această lecţie vei 

învăţa cum să identifici responsabilităţile, valorile şi interesele concurente. 

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici noţiunea de responsabilităţi concurente. 

Ar trebui să ştii să identifici responsabilităţile, valorile şi interesele concurente.  

 

Cuvinte cheie... 

conflict                                                                    interes 

concurent                                                                 valoare 

 

Idei de reţinut... 

Ce sunt responsabilităţile concurente? 

Te-ai aflat vreodată în situaţia în care ţi s-a părut că ai mai multe responsabilităţi decât poţi 

duce la capăt? Cum te-ai hotărât ce responsabilităţi să îndeplineşti? 

 

Este posibil să ne îndeplinim toate responsabilităţile şi să mai avem timp să facem şi alte 

lucruri care ne interesează? Probabil că nu. De multe ori două sau mai multe 

responsabilităţi au nevoie de atenţia noastră în acelaşi timp. Acestea se numesc 

responsabilităţi concurente. 

 

concurent: care necesită aceeaşi atenţie sau aceleaşi resurse 
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Există două tipuri comune de probleme care pot apărea atunci când trebuie să facem alegeri 

cu privire la îndeplinirea responsabilităţilor.  

 

1. În anumite situaţii, două responsabilităţi se află în conflict. Poate că nu pot fi 

îndeplinite amândouă, cel puţin nu în acelaşi timp. 

 

conflict: confruntare între idei opuse 

 

 Mâine ai test la matematică şi programare la dentist la aceeaşi oră.  

 

2. În alte cazuri, există un conflict între responsabilităţile noastre şi alte valori şi interese.  

 

 O valoare este un lucru bun sau just către care ar trebui să tindem. Corectitudinea 

este o valoare. Bunătatea, cinstea, şi loialitatea sunt valori. Alte valori sunt: 

prietenia, viaţa privată, şi libertatea. 

 Vezi că prietenul tău copiază la testul la ştiinţele naturii. Loialitatea faţă de 

prietenul tău este o valoare la care tu ţii. Această valoare este în conflict cu 

responsabilitatea de a-i spune profesoarei/profesorului când se întâmplă 

ceva rău în clasă.  

 

 Un interes este un lucru pe care îl vrei, cum ar fi timp liber sau sănătate. 

 Ştii că mâncarea sănătoasă şi sportul regulat contribuie la sănătatea ta. Ai 

responsabilitatea de a te menţine în formă şi de a avea grijă de sănătatea ta. 

În acelaşi timp, interesul tău este să citeşti romane toată ziua în timp ce 

mănânci chips-uri şi bei sucuri acidulate.  

 

Câteodată, când te hotărăşti să îndeplineşti o responsabilitate, s-ar putea să trebuiască să 

sacrifici o valoare importantă sau un interes important. În alte situaţii, s-ar putea să te 

hotărăşti să nu îndeplineşti o responsabilitate pentru că o altă valoare sau interes sunt mai 

importante pentru tine. Câteodată este uşor să alegi între responsabilităţi, valori şi interese 

concurente. Altă dată nu este aşa de uşor.  

 

 



 29 

Rezolvă problema... 

Poţi să identifici responsabilităţile concurente? 

Ultima oară când am vizitat-o pe Simona şi pe prietenii ei, erau ocupaţi construind clubul. 

Îţi aminteşti că că au stabilit să se întâlnească a doua zi la ora 13:00? Dacă cineva întârzie, 

va fi dat afară din club. Citeşte Capitolul 3 din Simona şi clubul de pe strada Libertăţii. 

Apoi lucrează cu un partener pentru a analiza povestea cu atenţie şi pentru a răspunde la 

întrebările de la sfârşit.  

 

 

SIMONA ŞI CLUBUL DE PE STRADA LIBERTĂŢII 

Capitolul 3 

 

„Dar trebuie să ajung la d-na Marcu la ora 13:00”, insistă Simona pe lângă tatăl ei. „Nu am 

timp de prânz! O să fiu dată afară din club dacă întârziu.” 

 

„Şi eu am o responsabilitate”, i-a explicat tatăl ei. „Trebuie să am grijă să nu te 

îmbolnăveşti. Aşa că ia-ţi sucul şi un sandwich cu tine. Data viitoare o să luăm prânzul mai 

devreme. Nu-mi place să mânânc singur!” A îmbrăţişat-o pe Simona şi i-a spus: „Îmi pare 

bine că îţi faci prieteni noi şi că lucrezi pentru o cauză bună.” 

 

Simona şi Oscar au plecat în grabă pentru a se întâlni cu prietenii lor. Au luat colţul cu 

viteză şi aproape au răsturnat un băieţel. Părea să aibă patru ani. Acesta s-a speriat şi a 

început să plângă. Simona s-a oprit şi s-a uitat după părinţii lui. Dar nu era nimeni în 

preajmă.  

 

Simona l-a întrebat pe băieţel cum îl cheamă şi unde locuieşte. „Nu ştiu”, a fost tot ce a 

putu să spună acesta printre lacrimi. Era prea necăjit. 

 

„Oscar, pare că s-a rătăcit”, spuse Simona. „Probabil că s-a îndepărtat prea mult de casă. 

Ce am putea face? Nu putem să-l lăsăm aici pur şi simplu, dar nici nu putem întârzia la 

club!” 

 

La club, ceilalţi membri erau şi ei supăraţi, dar din altă cauză. Corina se uită la ceas. Era 

deja ora 13:00. „Oare unde o fi Simona?”, întrebă ea. 
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„Ar fi trebuit să ne sune pe unul dintre noi. Eu spun să aplicăm regula şi să o dăm afară”, 

răspunse Leo. 

 

Între timp, Simona încerca să se gândească ce să facă. Băieţelul era prea mic pentru a se fi 

îndepărtat prea mult. Putea să stea cu el până veneau părinţii lui. Dar asta putea să dureze. 

Ar putea să-l roage pe tatăl ei să stea cu băieţelul. Sau ar putea să îl ia cu ea. Dar dacă între 

timp veneau părinţii lui? Orice ar fi făcut, tot ar fi întârziat.  

 

„Stai un pic! Am o idee! Parcul este o stradă mai încolo, poate de-acolo a venit.” 

 

Îl luă pe băieţel de mânuţă si porni înspre parc. „Hai Oscar. Merită să încercăm.” 

 

„Marius! Aici erai!” a strigat o femeie când Simona, Oscar şi băieţelul s-au apropiat de 

parc. „Mami!” strigă baiatul.  

 

Simona îi spuse mamei lui Marius unde l-a găsit şi cum s-a gândit unde ar putea fi părinţii 

lui.  

 

„Foarte bine gândit”, i-a spus mama lui Marius Simonei. „Nici nu pot să-ţi spun cât de 

recunoscătoare îţi sunt. Mulţumesc pentru...” 

 

Simona se impacientă. „Oh, Doamne, cât e ceasul?” întrebă ea. A fost atât de bucuroasă că 

a găsit-o pe mama lui Marius încât a uitat de celaltă responsabilitate a sa.  

 

Simona se întristă. I-a explicat problema mamei lui Marius, iar aceasta, auzind despre 

clubul Simonei, l-a luat pe Marius şi au condus-o pe Simona şi pe Oscar până în curtea d-

nei Marcu.  

 

„De aia a întârziat”, le-a explicat mama lui Marius membrilor clubului. „Sper să 

înţelegeţi.” 

 

Ce responsabilităţi concurente a avut Simona? 
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Ce valori şi interese a trebuit să ia în considerare Simona când a ales responsabilităţile pe care 

să le îndeplinească? 

 

Analizează cu atenţie 

? Ce responsabilităţi concurente a avut Simona în poveste? 

? Care este sursa fiecărei responsabilităţi? 

? Care ar putea fi consecinţele îndeplinirii fiecărei responsabilităţi? 

? Ce interese şi valori implica fiecare responsabilitate? 

? Dacă ai fi fost Simona, ce întrebări ţi-ai fi pus pentru a te ajuta să decizi ce 

responsabilitate să îndeplineşti? 

 

Rezolvă problema... 

Poţi să identifici responsabilităţile, valorile, şi interesele? 

Citeşte Să spun sau să nu spun. Lucrează cu un partener pentru a răspunde la întrebările din 

secţiunea „Aplicaţii practice”. 

 

Să spun sau să nu spun 

 

Luca şi Rareş, doi elevi de clasa a IV-a, veneau de la şcoală şi se îndreptau spre casă. Rareş 

şi-a amintit că îi promisese mamei lui că după ore va veni direct acasă.  

 

„Haide Rareş”, îi spuse Luca. „Hai să ne oprim la magazin. Durează doar câteva minute.” 

 

Când au ajuns la magazin, Rareş s-a îndreptat direct spre secţia de casete şi CD-uri. O 

grămadă mare de jucării i-a atras atenţia lui Luca, aşa că el s-a îndreptat în acea direcţie.  

 

Rareş a găsit un CD pe care îl vroia. Apoi a mers să îl caute pe Luca. Acesta era pe podea, 

jucându-se cu un avion de jucărie. 

 

„Haide Luca, să mergem”, spuse Rareş. 

 

Luca s-a ridicat şi lui Rareş i s-a părut că acesta şi-a băgat avionul în geacă. „Luca, ai luat 

avionul?” 
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„Nu”, răspunse Luca. 

 

„Ba da”, a spus Rareş. „Pune-l înapoi.” 

 

„Şi dacă nu-l pun, ce o să faci?”, întrebă Luca. 

 

„I-aş putea spune vânzătoarei”, spuse Rareş. „Nu cred că oamenii ar trebui să fure.  Te rog 

să îl pui înapoi.” 

 

„Nu te mai gândi la asta, bine?”, spuse Luca furios. 

 

„Luca, îţi mai spun o dată. Dacă nu îl pui înapoi, o să te spun doamnei de la casă”, spuse 

Rareş. 

 

„Nu ai curajul”, se răsti Luca.  

 

Ce valori şi interese trebuie să ia în considerare Rareş atunci când alege ce responsabilitate să 

îndeplinească?  

 

Aplicaţii practice 

? Care sunt responsabilităţile lui Rareş în poveste? 

? Ce alte valori şi interese sunt implicate în îndeplinirea acestor responsabilităţi? 

? Cum concurează aceste valori şi interese cu responsabilităţile? 

? Dacă ai fi Rareş, ce ai face? De ce? 

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Scrie o altă versiune a Capitolului 3 din povestea Simona şi clubul de pe strada 

Libertăţii. Descrie ce s-ar fi întâmplat dacă Simona ar fi ales să ajungă la timp la club 

în loc de a-l ajuta pe băieţel să-şi găsească mama. 

2. Compune un cântec al „Responsabilităţilor”. Poate avea orice melodie doreşti. Cântă 

cântecul în faţa clasei. Pentru acest proiect poţi lucra împreună cu alţi colegi.  
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Lecţia 7 

Cum putem alege între mai multe responsabilităţi concurente? 

 

Această lecţie are un scop... 

Câteodată avem mai multe responsabilităţi pe care s-ar putea să nu le putem îndeplini în 

acelaşi timp. Câteodată responsabilităţile concurează cu alte valori şi interese. În această 

lecţie vei învăţa un set de întrebări, sau instrumente intelectuale, care să te ajute să alegi 

între mai multe responsabilităţi concurente.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici instrumentele intelectuale pentru a alege 

între mai multe responsabilităţi concurente. De asemenea, ar trebui să ştii să foloseşti 

instrumentele pentru a lua o decizie cu ajutorul lor.  

 

Cuvinte cheie... 

soluţii alternative                                                resurse 

importanţă relativă                                              urgenţă 

 

Idei de reţinut... 

Ce idei ar trebui să iei în considerare atunci când trebuie să alegi între mai multe 

responsabilităţi concurente? 

Când trebuie să luăm decizii sau să facem alegeri cu privire la mai multe responsabilităţi 

concurente, este util să ştim ce întrebări să punem.  

 

Până acum ai învăţat: 

 să identifici responsabilităţi 

 să identifici sursa responsabilităţilor 

 să identifici consecinţele îndeplinirii responsabilităţilor 

 să decizi dacă aceste consecinţe sunt beneficii sau costuri 

 să evaluezi care dintre acestea sunt mai importante, beneficiile sau costurile 

 să identifici responsabilităţi, valori şi interese concurente 

 

Este necesar să luăm în considerare aceste idei atunci când decidem dacă să ne asumăm o 

nouă responsabilitate. De asemenea, ele sunt utile şi atunci când trebuie să alegem între 

mai multe responsabilităţi concurente.  
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Mai există şi alte întrebări care sunt utile atunci când trebuie să alegem între mai multe 

responsabilităţi concurente. Folosim aceste noi întrebări pentru a lua decizii în mod 

conştient şi înţelept. 

 

Atunci când trebuie să decizi ce responsabilităţi să îndeplineşti, ar trebui să iei în 

considerare următoarele idei: 

 

Cât de urgente sunt responsabilităţile? Atunci când trebuie să alegi între mai multe 

responsabilităţi concurente, trebuie să decizi care dintre ele este mai urgentă. Cu alte 

cuvinte, care dintre ele necesită atenţie imediată.  

 

urgenţă: un lucru care necesită atenţie sau acţiune imediată  

 

 Laurenţiu a promis că în seara aceasta îi va face baie câinelui său, Max. Dar mai 

trebuie să îşi facă şi tema la matematică pentru ora de matematică de mâine 

dimineaţă. Care dintre responsabilităţile lui Laurenţiu este mai urgentă? 

 

Care este importanţa lor relativă? Atunci când trebuie să alegi între mai multe 

responsabilităţi concurente, trebuie să decizi care dintre ele este mai importantă.  

 

importanţă relativă: valoarea unui lucru în comparaţie cu alt lucru 

 

 Laurenţiu vine de la şcoală cu bicicleta. Când ia colţul, îi iese în cale un băieţel. 

Singura modalitate de a-l evita este să intre cu bicicleta într-o grădinuţă de flori.  

 

Evaluează responsabilităţile: (1) să evite să-l lovească pe beieţel şi (2) să evite să calce 

florile.  

Care dintre responsabilităţi este mai importantă? 

 

Cât timp necesită îndeplinirea responsabilităţilor? Trebuie să iei în considerare timpul 

necesar pentru îndeplinirea fiecărei responsabilităţi. Ai suficient timp pentru ele? 
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 Laurenţiu vrea să-şi ia o slujbă la un restaurant fast-food după ore. Managerul 

localului îi spune lui Laurenţiu că trebuie să lucreze patru ore pe zi. Acest lucru ar 

însemna că Laurenţiu nu ar mai avea timp pentru echipa de basket. Şi nici nu ar 

mai avea timp suficient pentru teme. 

Cum îi afectează decizia lui Laurenţiu faptul că nu va avea timp pentru a-şi 

îndeplini toate responsabilităţile? 

 

Ce resurse sunt necesare? Câteodată, pentru a îndeplini o responsabilitate este nevoie de 

cunoştinţe, aptitudini, instrumente, sau alte resurse speciale.  

 

 Managerul restaurantului fast-food îi spune lui Laurenţiu că pentru slujba 

respectivă va avea nevoie de maşină. Dar Laurenţiu nu are carnet de şofer.  

Cum îi afectează decizia lui Laurenţiu faptul că nu are resursele necesare? 

 

Ce alte valori şi interese sunt implicate? Gândeşte-te la alte lucruri care sunt importante 

pentru tine. De asemenea, ar trebui să iei în considerare şi principiile pe care le ai cu privire 

la bine şi rău.  

 

 Laurenţiu a promis că sâmbătă o va ajuta pe Delia să înveţe pentru testul la 

matematică. Dar directorul şcolii l-a rugat să ajute la organizarea unor activităţi 

pentru a strânge fonduri pentru şcoală. Laurenţiu trebuie să decidă ce este mai 

important pentru el. El vrea să fie prietenul Deliei, dar vrea să-şi ajute şi şcoala.  

Care dintre cele două valori crezi că e mai importantă în această situaţie? 

 

Ce soluţii alternative sunt posibile? Ar trebui să te gândeşti şi la alte moduri de a-ţi 

îndeplini responsabilităţile. Trebuie să le îndeplineşti singur/singură sau poţi cere ajutor? 

 

soluţii alternative: diferite modalităţi de a face un lucru 

 

 Laurenţiu crede că ar trebui să vorbească cu Delia despre planul lor de a învăţa 

împreună. Dacă Delia este de acord, o va ruga pe Fatima să o ajute. Astfel Delia şi 

Fatima ar putea învăţa împreună, iar Laurenţiu ar putea ajuta la strângerea de 

fonduri pentru şcoală.  

Cum îl ajută această idee pe Laurenţiu să aleagă între două responsabilităţi concurente? 
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Ce alte modalităţi ar putea folosi Laurenţiu pentru a rezolva problema responsabilităţilor 

concurente? 

 

Aceste idei te pot ajuta să iei decizii cu privire la responsabilităţile concurente. Ar trebui să 

iei în considerare toate şase idei înainte de a decide ce să faci. În multe cazuri, doar o parte 

din aceste idei sunt utile.  

 

Rezolvă problema... 

Poţi să alegi între mai multe responsabilităţi concurente? 

Citeşte Furtuni şi inundaţii. Apoi lucrează cu un partener pentru a completa tabelul 

„Instrumente intelectuale pentru a alege între mai multe responsabilităţi concurente” de la 

sfârşitul poveştii.  

 

Furtuni şi inundaţii 

 

X este o localitate din vestul României. Într-o primăvară aici au fost multe furtuni şi 

inundaţii. Acestea au distrus case şi magazine. Au rupt cablurile electrice şi au distrus 

sistemul de telefonie. Cablurile căzute au provocat incendii prin toată localitatea.  

 

Ştefan Berciu era un ofiţer de poliţie care locuia în X. Mergând cu maşina prin localitate, a 

văzut oameni care încercau să stingă focul. Alţii încercau să-şi găsească prietenii şi rudele 

îngropate sub dărâmături.  

 

Incendiile nu conteneau să izbucnească, iar lumea reuşea cu greu să le stăpânească din 

cauza lipsei de echipament şi oameni. Prin staţia lui Ştefan se transmiteau apeluri pentru 

ajutor. Acesta a transmis un mesaj prin staţie către oraşul cel mai apropiat, de unde a primit 

răspuns că staţia de pompieri de acolo avea echipament în plus. Aveau şi o maşină, dar nu 

aveau şoferi.  

 

Au spus că dacă Ştefan ar fi dispus să meargă cu maşina până acolo şi înapoi, i-ar 

împrumuta maşina şi echipamentul. Ceea ce însemna că Ştefan ar trebui să-i părăsească pe 

toţi oamenii din localitate care aveau nevoie urgentă de ajutorul său.  
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În momentul în care a întors maşina pentru a ieşi din localitate, l-a auzit pe vecinul său şi 

prietenul său cel mai bun strigând după ajutor. Nu ştia ce să facă.  

 

Aplicaţii practice 

? Cum te-a ajutat tabelul „Instrumente intelectuale pentru a alege între mai multe 

responsabilităţi concurente” să decizi ce să faci în această situaţie concretă? 

? De ce crezi că o altă persoană, având aceleaşi informaţii, ar lua o altă decizie? 

 

Instrumente intelectuale pentru a alege între mai multe responsabilităţi concurente 

 Responsabilitatea 1 Responsabilitatea 2 

1. Care sunt responsabilităţile?   

2. Care sunt sursele acestora?   

3. Care sunt consecinţele îndeplinirii 

fiecărei responsabilităţi? 

  

4. Care dintre consecinţe sunt beneficii şi 

care sunt costuri? 

  

5. Cât de urgente sunt responsabilităţile?   

6. Care este importanţa lor relativă?   

7. De cât timp este nevoie pentru a fi 

îndeplinite? 

  

8. Ce resurse sunt necesare?   

9. Ce alte valori şi interese sunt implicate?   

10. Ce soluţii alternative există?   

11. Ce ai face tu în această situaţie? De ce?   

 

    

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Ce situaţie reală îţi vine în minte în care apare problema responsabilităţilor concurente? 

Scrie o scurtă poveste care să prezinte situaţia şi să descrie de ce oamenii implicaţi în 

această poveste au decis să facă ceea ce au făcut.  

2. Stai de vorbă cu un avocat, doctor, poliţist, asistent social, sau orice altă persoană care 

are de-a face cu responsabilităţi concurente. Roag-o pe acea persoană să descrie cum ia 

decizii cu privire la ce să facă. Compară aceste idei cu instrumentele intelectuale pe 

care le-ai învăţat în această lecţie.  
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Lecţia 8 

Cum ai alege între aceste responsabilităţi concurente? 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie îţi vei folosi aptitudinile achiziţionate pentru a alege între mai multe 

responsabilităţi concurente. Responsabilităţile concurente din această lecţie se referă la o 

problemă a comunităţii. În această lecţie vei participa la o şedinţă publică.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici cum te-au ajutat instrumentele 

intelectuale să iei o decizie cu privire la responsabilităţile concurente.  

 

Cuvinte cheie... 

minor/juvenil 

 

Participarea la o şedinţă publică... 

Poţi evalua, lua, şi susţine o poziţie cu privire la  o problemă a comunităţii? 

 

Un centru de reeducare este un cămin pentru tineri care au avut probleme cu legea. 

Tribunalul pentru minori are autoritatea de a trimite un adolescent într-un centru de 

reeducare pentru o perioadă de timp. Acea persoană poate să nu fie pregătită încă să se 

întoarcă acasă la ea/el.  

 

Câteodată este bine ca un adolescent să stea într-un astfel de centru. Oamenii care conduc 

centrul au rol de părinţi. Aceştia se asigură că tinerii merg la şcoală, le supraveghează 

activităţile, le asigură tinerilor consiliere sau alte servicii de care ar putea avea nevoie. . 

 

Centrele de reeducare sunt atestate de stat. Angajaţii agenţiilor judeţene ale Direcţiei 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului verifică centrele regulat pentru a vedea 

dacă sunt curate şi sigure şi dacă tinerii care se află acolo sunt îngrijiţi cum trebuie.  

 

Citeşte povestea O comunitate îşi asumă responsabilitatea. După aceea, profesoara 

ta/profesorul tău îţi va da instrucţiuni pentru a participa la şedinţa publică. 

 

minor: persoană sub 18 ani 
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O comunitate îşi asumă responsabilitatea 

 

În ultimul timp, în XXX a crescut rata delincvenţei juvenile. XXX este un oraş de mărime 

medie din partea de  sud a ţării. 

 

Recent, consiliul local a propus utilizarea unei părţi a banilor din impozite pentru a construi 

un nou centru de reeducare. Acest nou centru va fi foarte modern. Tribunalul pentru minori 

ar putea trimite tineri la noul centru pentru o perioadă limitată. Acolo, aceştia pot beneficia 

de serviciile de care au nevoie pentru a-şi rezolva problemele.  

 

Consilierul Tincă reprezintă zona de nord a orăşelului XXX. El nu este sigur că vrea să 

susţină propunerea.  

 

Centrul de reeducare ar fi plasat undeva în zona pe care o reprezintă. Mulţi oameni din 

cartier, care au votat pentru dl. Tincă, nu sunt de acord cu propunerea consiliului local. Ei 

nu îşi doresc un centru de reeducare în cartierul lor.  

 

Acestor oameni le este teamă că rata delincvenţei ar creşte în zona lor. Unii se tem ca nu 

cumva să le fie sparte casele. Ei spun că nu s-ar simţi în siguranţă pe stradă.  

 

Consilierul Tincă ştie că are o responsabilitate faţă de toţi oamenii din cartier. De asemenea 

ştie că are şi o responsabilitate faţă de tinerii din comunitate.  

 

Unii tineri au nevoie de ajutor. Au nevoie de supraveghere şi consiliere corespunzătoare. 

Trebuie să evite să intre în conflict cu legea. Dacă nu primesc ajutor, problema delincvenţei 

juvenile din XXX ar putea să se înrăutăţească.  

 

Consilierul Tincă a convocat o şedinţă publică în cartierul său. El vrea să ştie ce cred 

alegătorii. Apoi va decide ce responsabilitate să îndeplinească.  

 

Participanţii la şedinţa publică 

Profesoara/profesorul  va împărţi clasa în grupuri mici. Un grup va avea rolul consilierului 

Tincă şi al oamenilor săi. Celelalte grupuri vor avea rolul direcţiei locale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului şi al altor organizaţii de cetăţeni din comunitate.  
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Grupul 1 – Consilierul Tincă şi oamenii săi 

Alegătorii din cartier au votat pentru tine ca să-i reprezinţi în consiliul local. Dar tu serveşti 

şi comunitatea ca tot unitar, inclusiv tinerii cu probleme. Vrei să iei cea mai bună decizie 

posibilă.  

 

Grupul 2 – Direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului a judeţului 

Voi aţi vrea ca dl. Tincă să susţină propunerea consiliului local. Credeţi că este important 

ca membrii consiliului local să îndeplinească responsabilitatea de a oferi servicii tinerilor. 

Mai ştiţi că şi celelalte zone ale oraşului vor veni cu aceleaşi argumente ca şi locuitorii din 

zona de nord pentru a opri construcţia centrului de reeducare.    

 

Grupul 3 – Organizaţia vecinilor din zona de nord 

Voi nu vreţi ca dl. Tincă să susţină propunerea în consiliu. Voi credeţi că acesta are 

responsabilitatea de a ajuta la prevenirea criminalităţii şi menţinerea siguranţei în cartier. 

Vă temeţi că valoarea imobilelor din zonă va scădea.  

 

Grupul 4 – Asociaţia Tineri justiţiari 

Voi activaţi în domeniul educaţiei pentru tineri care au avut probleme cu legea. Credeţi că 

aceştia au nevoie de serviciile acestui centru de reeducare. Credeţi că dacă tinerii nu sunt 

ajutaţi, în final vor deveni o problemă mai mare a oraşului. Vreţi ca dl. Tincă să susţină 

propunerea.  

 

Grupul 5 – Grupul oamenilor de afaceri din zona de nord 

Voi credeţi că dl Tincă are în primul rând responsabilităţi faţă de oamenii care l-au ales. 

Voi aţi contribuit cu bani şi voluntari în campania sa electorală. Nu vreţi ca acesta să 

susţină propunerea, pentru că sunteţi de părere că acest lucru va dăuna afacerilor 

(magazinelor) din zonă.     

 

Pregătirea pentru şedinţa publică 

Pentru a se pregăti pentru şedinţa publică toate grupurile trebuie să completeze mai întâi 

tabelul „Instrumente intelectuale pentru a alege între mai multe responsabilităţi 

concurente”.  
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Grupurile trebuie să folosească aceste informaţii pentru a pregăti scurte prezentări pentru 

şedinţa publică. Apoi vor alege câte o persoană din fiecare grup pentru a vorbi în faţa celor 

prezenţi la şedinţă. Ceilalţi elevi din grup trebuie să-i ajute să răspundă la întrebările pe 

care le-ar putea pune grupul consilierului Tincă.  

 

Grupul care are rolul consilierului Tincă şi al oamenilor săi trebuie să pregătească întrebări 

pe care să le pună celorlalte grupuri în timpul şedinţei.  

 

Participarea la şedinţa publică 

Consilierul Tincă declară deschisă şedinţa. Apoi invită fiecare grup pentru a-şi face 

prezentarea. După fiecare prezentare, consilierul şi oamenii săi pot pune întrebări. 

 

După ce ascultă toate grupurile, consilierul Tincă şi oamenii săi vor discuta ce 

responsabilităţi au în această situaţie. Apoi consilierul va decide dacă să susţină propunerea 

consiliului local. Consilierul va trebui să explice clasei motivele care stau la baza deciziei 

sale.  

 

Discuţii 

? Sunteţi de acord cu decizia consilierului Tincă? De ce sau de ce nu? 

? De ce credeţi că cetăţenii ar putea avea păreri diferite cu privire la ce 

responsabilitate ar trebui să îndeplinească dl. Tincă? 

? În ce alte moduri ar putea consilierul Tincă să-şi îndeplinească responsabilităţile în 

această situaţie? 

? Cum v-au ajutat instrumentele intelectuale pentru a alege între mai multe 

responsabilităţi concurente să vă pregătiţi pentru şedinţa publică? 

 

 

 

 

 

 



 42 

MODULUL 4: Persoane responsabile 

 

Ai învăţat că responsabilitatea înseamnă că o persoană are datoria de a face ceva sau de a 

nu face ceva. Ai aptitudini care să te ajute să iei decizii cu privire la chestiuni de 

responsabilitate.  

 

Ştii cum să decizi dacă să îţi asumi o nouă responsabilitate şi cum să alegi între mai multe 

responsabilităţi concurente.  

 

Dar mai există un tip de responsabilitate pe care trebuie să o luăm în considerare. Cum 

decidem cine este responsabil de ceva ce s-a întâmplat? 

 

De multe ori trebuie să ştim cine este responsabil de anumite lucruri, cum ar fi: 

 un accident 

 încălcarea legii 

 o descoperire ştiinţifică 

 inventarea unui nou produs 

 

În acest modul vei învăţa de ce trebuie să ştim cine este responsabil de ceva ce s-a 

întâmplat. Vei învăţa un nou set de instrumente intelectuale care să te ajute să decizi cine 

este responsabil. 

 

Lectia 9 

De ce vrem să decidem cine este responsabil? 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei afla că de multe ori trebuie să decidem cine este responsabil de ceva ce 

s-a întâmplat. Vei citi o poveste care arată de ce oamenii trebuie să ştie cine este 

responsabil.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici de ce doresc oamenii să decidă cine este 

responsabil de ceva. De asemenea, ar trebui să ştii să explici de ce câteodată este dificil să 

iei astfel de hotărâri.  
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Cuvinte cheie... 

a penaliza 

 

Idei de reţinut... 

De ce vrem să ştim cine este responsabil de ceva ce s-a întâmplat? 

Următoarele afirmaţii sunt exemple de persoane care sunt considerate responsabile de ceva 

ce s-a întâmplat 

 

 Profesoara/profesorul a decis că Liana este responsabilă de faptul că echipa clasei a 

câştigat  concursul de matematică.  

 Daniel este responsabil pentru că a furat cartea Ninei.  

 Consiliul local a decis că persoanele care folosesc parcurile pentru picnic sunt 

responsabile de problema serioasă a gunoaielor.  

 

Există multe motive pentru care vrem să ştim cine este responsabil de ceva ce s-a 

întâmplat.  

 

 Deseori vrem să recompensăm o persoană pentru ceva ce a făcut. Vrem să-i dăm 

acelei persoane un premiu sau o anumită formă de recunoaştere.  

 

 Pentru că Liana este responsabilă de faptul că echipa clasei a câştigat concursul de 

matematică, profesoara/profesorul ar putea dori să îi ofere un premiu.  

 

 Deseori vrem să penalizăm o persoană pentru ceva ce a făcut. Scopul ar putea fi ca 

persoana să fie pedepsită sau să fie obligată să înapoieze sau să repare ceva.  

 

 Vrem să îl facem pe Daniel să înapoieze cartea Ninei.  

 

a penaliza: a aplica unei persoane o penalizare 

 

 Deseori vrem să folosim informaţiile pentru a ghida acţiuni viitoare. Dacă ştim 

cine este responsabil de ceva vom lua mai uşor o decizie.  
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 Poate Consiliul local vrea să adopte nişte reguli stricte cu privire la picnicurile din 

parc.   

 

Imagine: Cum ne poate ajuta să luăm decizii faptul că ştim cine este responsabil de ceva ce s-a 

întâmplat?                                      

 

Rezolvă problema... 

Poţi să decizi cine este responsabil? 

Ultima oară când am vizitat-o pe Simona, a trebuit să decidă dacă să ajute un băieţel să-şi 

găsească mama. Acum Simona şi prietenii ei trebuie să decidă cine este responsabil de 

anumite lucruri care s-au întâmplat lângă club. Citeşte Capitolul 4 din Simona si clubul de 

pe strada Libertăţii. Apoi lucrează cu un partener pentru a analiza mai atent povestea şi a 

răspunde la întrebările de la sfârşit.  

 

 

SIMONA ŞI CLUBUL DE PE STRADA LIBERTĂŢII 

Capitolul 4 

 

În ziua următoare la şcoală, Corina şi Leo i-au spus Simonei că au veşti bune cu privire la 

clubul lor.  

 

Cu o seară înainte, Radu a sunat-o pe Corina. D-na Radu era impresionată de felul în care 

copiii au construit clubul. Aşa că a spus că îi lasă să îşi planteze şi o grădină.  

 

„Super!” spuse Simona. „Putem vinde florile şi legumele pentru a aduna bani pentru 

oamenii din cartier.” 

 

În seara aceea, Simona l-a întrebat pe tatăl ei dacă vrea să împrumute clubul cu 100 de lei 

pentru a cumpăra seminţe şi alte lucruri necesare pentru grădinărit. Tatăl ei a fost de acord. 

A spus „Clubul poate să îmi înapoieze banii împrumutaţi  când vindeţi florile şi legumele.” 

 

„Exact”, spuse Simona. „O să le propun acest lucru membrilor clubului la următoarea 

noastră întâlnire”.  

 



 45 

Simona i-a prezentat idea Corinei, lui Leo şi lui Radu sâmbătă dimineaţa când s-au întâlnit 

din nou. Membrii clubului au decis să accepte responsabilitatea de a-i plăti împrumutul 

tatălui Simonei.  

 

„Apoi putem să folosim profitul pentru a ajuta oamenii din cartierul nostru”, spuse Radu. 

 

Simona a spus că va face un program pentru plantarea şi îngrijirea grădinii. „Putem începe 

de mâine”, spuse ea. 

 

Matei este coleg cu membrii clubului de pe strada Libertăţii. De multe ori se ia de ceilalţi 

copii şi încearcă să le facă probleme. În seara aceea a încercat să intre în club. Matei a 

aprins un chibrit pentru a putea găsi uşa. „Club privat”, citi el. „Se cred aşa de grozavi!” 

spuse încruntându-se când a deschis uşa.  

 

Cum era întuneric, Matei s-a-mpiedicat. Chibritul a căzut pe jos şi a izbucnit un incendiu.  

 

Matei a încercat să stingă focul, dar acesta se extindea tot mai mult. Chiar atunci d-na 

Marcu s-a uitat pe fereastră şi a văzut focul. Imediat şi-a luat extinctorul, a fugit afară, şi a 

stins focul.  

 

D-na Marcu analiză pagubele. Pereţii proaspăt zugrăviţi erau acoperiţi de cenuşă. A doua 

zi, d-na Marcu i-a spus lui Radu că l-a văzut pe Matei la club. 

 

Luni la şcoală, Radu l-a întrebat pe Matei dacă este responsabil de foc. Matei a răspuns 

încet: „Nu am vrut să dau foc. Am venit doar pentru a lăsa un mesaj.” 

 

„Păi, dacă nu ai fi venit pe furiş la club, nu s-ar fi întâmplat ce s-a-ntâmplat!” a răspuns 

Radu. „Acum trebuie să facem totul din nou, iar tu vei plăti pentru materiale.” 

 

În seara aceea, d-na Marcu a mai făcut o sugestie. „De ce nu-l lăsaţi pe Matei să-şi 

răspumpere greşeala lăsându-l pe el să zugrăvească şi să facă curat la club?” 

 

În acel weekend, Matei a zugrăvit şi a făcut curat. „Compensează acest lucru daunele pe 

care le-am provocat?” a întrebat Matei când a terminat.  
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„Da”, spuseră Simona şi Radu în cor. 

 

„Pare corect”, spuse Matei. „Îmi pare rău pentru ce am făcut, dar am reparat stricăciunile 

cauzate. Mă lăsaţi să fac parte din club?” întrebă el. 

 

În după masa aceea, Simona, Leo, Corina şi Radu au decis că Matei poate să intre în club.  

 

În timpul verii membrii clubului au lucrat din greu pentru a planta şi îngriji grădina. Noile 

plante păreau sănătoase. Simona avea grijă ca plantele să fie udate şi să nu existe nici o 

buruiană în grădină.  

 

Într-o dimineaţă când membrii s-au întâlnit la club pentru a lucra în grădină, au descoperit 

o întreagă porţiune de plante moarte. Fuseseră scoase din pământ.  

 

„Cineva încearcă să ne distrugă grădina!” strigă Corina. „Cine poate fi responsabil de 

lucrul acesta?” 

 

„Pare ca şi cum cineva ar fi săpat”, spuse Leo. 

 

„Poate fi un câine sau alt animal”, a sugerat Matei. 

 

„Uite!” strigă Radu. „O gaură în gard. Probabil că un câine vagabond este responsabil de 

distrugerea grădinii noastre. Probabil că a intrat aseară.” 

 

„Hai să reparăm gardul”, a sugerat Simona. „În acest fel, câinele nu va mai putea intra.” 

 

Odată gardul reparat, nu au mai avut probleme. Membrii clubului au muncit din greu tot 

restul verii.  

 

Când a venit toamna, Simona a organizat culesul florilor şi al legumelor. A pus un stand 

unde să poată vinde ceea ce au cules din grădină. A stabilit un program, astfel încât fiecare 

să vândă flori şi legume pe rând.  
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Când proiectul s-a terminat, şi-au numărat banii. „Uite, am făcut peste 600 de lei”, a 

exclamat Corina. 

 

„Nu chiar”, spuse Radu. „Trebuie să înapoiem cei 100 de lei tatălui Simonei”. 

 

„Da, dar oricum ne rămân suficienţi bani pentru a ne ajuta vecinii”, spuse Simona.  

 

În următoarele săptămâni, membrii clubului au cumpărat mâncare şi alte lucruri. Au 

împachetat jucării pentru copii. Apoi au pus totul în cutii şi le-au dus vecinilor. Încă o dată, 

Simona a organizat totul.  

 

Cu o zi înainte de începerea şcolii, toţi membrii s-au întâlnit la club. Îşi făceau planuri 

pentru un nou proiect, când cineva a bătut la uşă.  

 

„Intră”, strigă Leo. 

 

Când s-a deschis uşa, au văzut-o pe d-na Marcu, iar în spatele ei un domn înalt într-un 

costum negru. „Copii, vreau să-l cunoaşteţi pe dl. Primar Iancu”, a spus d-na Marcu. „I-am 

povestit despre clubul vostru şi despre lucrurile bune pe care le-aţi făcut.” 

 

„Da, copii”, a spus primarul. „Ne interesează cum aţi iniţiat acest proiect pentru a putea 

împărtăşi ideile voastre cu oameni din alte cartiere. Primăria doreşte să ofere un premiu 

persoanei responsabile de toate aceste eforturi.” 

 

Imagine 1: Care dintre membrii clubului de pe strada Libertăţii sunt responsabili de organizarea 

activităţilor clubului? 

Imaginea 2: Cine ar trebui să fie responsabil de repararea stricăciunilor de la club? 

Imaginea 3: Cum îi poate ghida pe membrii clubului să ia o decizie faptul de a şti cine este 

responsabil de o acţiune?   

Imaginea 4: Care dintre membrii clubului de pe strada Libertăţii ar trebui să primească un 

premiu pentru succesul proiectului lor? 

 

Analizează cu atenţie 

? Ce evenimente pentru care cineva era responsabil s-au întâmplat în poveste? 
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? De ce au vrut oamenii din poveste să ştie cine era responsabil de lucrurile care s-au 

întâmplat? 

? Cum au fost fososite informaţiile cu privire la cine era responsabil pentru a 

recompensa pe cineva? 

? Cum au fost folosite informaţiile cu privire la cine era responsabil pentru a 

penaliza pe cineva?  

? Cum au fost folosite informaţiile cu privire la cine era responsabil pentru a ghida 

acţiuni viitoare? 

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Lucraţi în grupuri mici pentru a elabora o scurtă piesă de teatru care să prezinte ce 

altceva s-ar fi putut întâmpla în acest ultim capitol din Simona şi clubul de pe strada 

Libertăţii. Fiecare grup îşi va juca piesa în faţa clasei. Ce asemănări şi deosebiri există 

între piesele diferitelor grupuri? 

2. Caută articole în ziare şi reviste care să descrie exemple de oameni responsabili de 

ceva „bun” sau de ceva „rău”. 

 Cum s-a decis că aceştia erau responsabili de ceea ce s-a întâmplat? 

 Ce s-a întâmplat cu ei pentru că au fost consideraţi responsabili? 

 

 

Lecţia 10 

Ce idei sunt utile atunci când decidem cine este responsabil? 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei învăţa un nou set de instrumente intelectuale. Aceste întrebări te vor 

ajuta să decizi cine este responsabil pentru ceva ce s-a întâmplat. În această lecţie, vei folosi 

instrumentele pentru a decide cine este responsabil de un accident.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să foloseşti instrumentele intelectuale pentru a 

decide cine este responsabil pentru ceea ce se întâmplă.  

 

Cuvinte cheie... 

neglijenţă                                        intenţie 

a cauza 
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Idei de reţinut... 

Cum poţi decide cine este responsabil? 

Zilnic, oameni de la şcoala unde înveţi, din comunitatea unde trăieşti, din guvernul ţării 

tale, se confruntă cu probleme legate de a decide cine este responsabil de ceva ce s-a 

întâmplat. Uneori este uşor să iei o asemenea decizie. Dar alteori este foarte greu.  

 

Să presupunem că vrei să decizi cine este responsabil pentru ceva ce s-a întâmplat. 

Instrumentele intelectuale pentru a decide cine este responsabil te pot ajuta să iei o decizie 

în acest sens.  

 

Poate ţi se pare că nu toate ideile din instrumentele intelectuale sunt utile în orice situaţie. 

Totuşi, ar trebui să le analizezi pe toate, pentru a fi sigur că nu îţi scapă nimic.  

 

Următoarele instrumente intelectuale te pot ajuat să decizi cine este responsabil pentru ceea 

ce s-a întâmplat.  

 

1. Care este evenimentul sau situaţia? Primul pas atunci când luăm decizii 

legate de responsabilitate este identificarea evenimentului, sau a ceea ce s-a 

întâmplat.  

 Evenimentul ar putea fi 

 un accident de maşină 

 un tratament la o boală 

 acte de vandalism la şcoală 

 câştigarea unui concurs de către echipa de înot 

 

2. Care sunt persoanele care ar putea fi considerate responsabile? 

Următorul pas este identificarea persoanelor care ar putea fi responsabile de 

ceea ce s-a întâmplat.  

 Andrei conducea maşina care a intrat în maşina lui George. 

 Doamna doctor Petreanu lucra într-un laborator şi a descoperit un 

tratament pentru o boală.  
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3. Cum ar fi putut fiecare persoană cauza situaţia? Acum vrei să ştii modul 

în care comportamentul fiecărei persoane a contribuit la sau a cauzat 

evenimentul.  

 Andrei încerca să găsească un post de radio şi nu a observat maşina 

care venea spre el. Când şi-a ridicat privirea, era prea târziu.  

 Doamna doctor Petreanu i-a organizat pe cei ce lucrau în laborator. 

Le-a arătat cum să folosească cobaii şi cum să ia notiţe în mod 

eficient.  

 

a cauza: a produce un rezultat 

4. Ce era în mintea persoanei? Acum vrei să aflii la ce se gândea persoana 

atunci când a cauzat întâmplarea. Pentru acest lucru, ar trebui să iei în 

considerare un alt set de întrebări.  

 Intenţia. A făcut acest lucru intenţionat? 

 Andrei a lovit maşina lui George pentru că nu îi plăcea de 

George? Sau a lovit-o pentru că, pur şi simplu, nu a fost 

atent? 

 D-na doctor Petreanu şi-a propus să le facă rău cobailor pe 

care îi folosea pentru a descoperi tratamentul? 

 

intenţie: consecinţele pe care le are în vedere o persoană atunci când acţionează 

 

 Neglijenţa. Persoana nu era suficient de atentă? 

 Andrei căuta un post la radio şi nu se uita pe unde mergea.  

 Într-o zi, d-na doctor Petreanu a trebuit să plece mai devreme 

de la laborator pentru că fiul ei era bolnav şi a uitat să le dea 

de mâncare animalelor.  

 

neglijenţă: când o persoană nu ia în considerare consecinţele propriilor sale acţiuni 

 

 Cunoaşterea a ceea ce s-ar putea întâmpla. Persoana a avut 

informaţii dinainte cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla din cauza 

acţiunilor sale? 
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 Andrei ştia că dacă nu este atent la drum ar putea cauza un 

accident.  

 D-na doctor Petreanu ştia că dacă nu are grijă când îşi face 

experimentele, rezultatele ar putea fi greşite. I-a dat un 

telefon asistentului ei ca să-i spună să hrănească animalele, 

pentru că ea a uitat.  

5. Persoana a pierdul controlul? Dacă o persoană nu are control asupra unei 

situaţii, atunci aceasta nu poate fi considerată responsabilă.  

 Andrei conducea maşina, iar Fabian şi Sara erau pasagerii săi. În 

timpul accidentului, Fabian nu a putut evita să o lovească pe Sara şi 

să o rănească la braţ.  

 D-na doctor Petreanu s-a asigurat că asistenţii ei şi-au îndeplinit 

sarcinile şi că rezultatele obţinute sunt exacte.  

 

6. Persoana avea datoria de a acţiona diferit? Odată ce ai stabilit felul în care 

fiecare persoană a contribuit la situaţia provocată, ar trebui să decizi dacă 

acea persoană avea datoria să acţioneze diferit. 

 Andrei avea datoria să conducă maşina cu grijă.  

 D-na doctor Petreanu avea datoria de a se asigura că experimentele 

sunt sigure. Unii credeau că avea datoria de a folosi simulări pe 

calculator în loc de animale vii.  

 

simulare pe calculator: duplicare computerizată a condiţiilor, acţiunilor şi rezultatelor unei 

situaţii reale 

 

7. Ce valori şi interese importante pot explica comportamentul persoanei, 

dacă acestea există? Uneori există valori şi interese importante care pot 

explica comportamentul unei persoane. 

 După accident, Paul a spart maşina lui Andrei pentru a-i salva pe 

Fabian şi pe Sara. 

 

Rezolvă problema... 

Poţi să decizi cine este responsabil? 
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Citeşte Accidentul de la gară. Când termini de citit, lucrează cu un partener pentru a 

completa tabelul „Instrumente intelectuale pentru a decide cine este responsabil” de pe 

pagina următoare.  

 

Accidentul de la gară 

 

D-na Popescu stătea pe peron aşteptând trenul care o va duce la Constanţa. Se uita cum un 

alt tren se opri în staţie. Doi oameni fugeau pentru a prinde trenul. Trenul a început să se 

mişte. Unul dintre cei doi a reuşit să urce. Celălalt avea un pachet. A sărit în trenul în 

mişcare, dar s-a dezechilibrat. 

 

Un conductor i-a întins mâna pentru a-l ajuta să urce. Altul de pe peron l-a împins de la 

spate. Acest lucru a făcut ca bărbatul să scape pachetul.  

 

Pachetul, care conţinuea artificii, a căzut pe calea ferată. Când a lovit liniile, a explodat. 

Explizia a făcut ca o scară aflată pe peron să cadă pe d-na Popescu, rănind-o.  

 

Cum am putea decide cine este responsabil pentru un accident? 

 

Aplicaţii practice 

? Eşti de acord cu ceilalţi colegi ai tăi cu privire la cine este responsabil pentru 

accident în acest caz? De ce sau de ce nu? 

? De ce crezi că oamenii ar putea să nu fie de acord cu privire la cine este 

responsabil în acest caz? 

? Cum te-a ajutat tabelul „Instrumente intelectuale pentru a decide cine este 

responsabil” să înţelegi mai bine acest caz? 

 

Instrumente intelectuale pentru a decide cine este responsabil 

1. Care este evenimentul sau situaţia?    

2. Care sunt persoanele care ar putea fi 

considerate responsabile? 

   

3. Cum ar fi putut fiecare persoană cauza 

situaţia? 
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4. Ce era în mintea persoanei? 

 Intenţia 

 Neglijenţa 

 Cunoaşterea a ceea ce s-ar putea 

întâmpla 

   

5. Persoana a pierdul controlul?    

6. Persoana avea datoria de a acţiona 

diferit? 

   

7. Ce valori şi interese importante pot 

explica comportamentul persoanei, 

dacă acestea există? 

   

8. Cine crezi că este responsabil pentru 

acest eveniment sau situaţie? De ce? 

   

 

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Te-ai aflat vreodată în situaţia de a trebui să decizi cine este responsabil? Ar fi fost 

utile aceste instrumente intelectuale în acea situaţie? Fă un desen care să ilustreze 

această experienţă. Include ideea utilizării instrumentelor intelectuale. Arată desenul şi 

celorlalţi colegi din clasă.  

2. Uită-te la un program TV sau la un film care să includă un proces la tribunal. Ascultă 

ce spun avocaţii şi judecătorul. Folosesc vreo idee din instrumentele intelectuale? 

Povesteşte ceea ce ai văzut în faţa clasei.  

 

Lecţia 11 

Cine crezi că este responsabil pentru accident? 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie îţi vei folosi aptitudinile pentru a decide cine este responsabil pentru ceva 

ce s-a întâmplat în comunitate. Vei participa la un proces public unde se va decide cine este 

responsabil pentru un accident. 

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici cum te-au ajutat instrumentele 

intelectuale să iei o decizie. 
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Cuvinte cheie... 

pârât 

reclamant 

 

Participarea la un proces public... 

Poţi evalua, lua şi susţine o poziţie cu privire la cine ar trebui să fie considerat 

responsabil? 

Citeşte O plimbare în balon. După ce citeşti povestea, profesoara ta/profesorul tău va 

distribui roluri şi vă va ajuta să participaţi la un proces într-un tribunal.  

 

O plimbare în balon 

 

Dl. Marin este pasionat de baloane. El are un balon cu aer cald mare şi frumos. Acesta 

poate transporta trei oameni. Aproape la fiecare sfârşit de săptămână, dacă este vreme 

frumoasă, dl. Marin face o plimbare în balon. Câteodată îşi ia familia sau câţiva prieteni cu 

el.  

 

Într-o sâmbătă, dl. Marin fiica sa, Melisa, au pregătit toate cele necesare pentru o plimbare 

în balon. Au încălzit aerul cu care apoi au umplut balonul, iar apoi şi-au luat zborul 

deasupra satului.  

 

După un timp, aerul din balon s-a răcit şi a trebuit încălzit din nou. „Melisa”, a spus dl. 

Marin, „cred că e timpul să dăm drumul la căldură. Trebuie să ne mişcăm repede, altfel 

vom merge în jos.” 

 

„Bine, tati”, răspunse ea. „Oh, nu! Nu se aprinde!” 

 

Mirat, dl. Marin spuse: „Dar am verificat tot echipamentul înainte de plecare”.  

 

Balonul o luă încet în jos. Dl. Marin spuse: „Cred că ar trebui să găsim un loc unde putem 

ateriza în siguranţă.” 
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Au trecut de un parc mare plin de oameni aflaţi la picnic. Lângă parc se afla un lan de 

porumb.  

 

„Aici”, spuse dl. Marin ghidând balonul spre lanul de porumb. Vântul a purtat balonul 

peste o porţiune din lanul de porumb, stricând recolta.  

 

Când oamenii din parc au văzut balonul aterizând, câţiva dintre ei au fugit să vadă ce se 

întâmplă. „Acolo”, strigau ei. „Se pare că cineva are necazuri.” „Apucă frânghiile alea şi 

trage”, a strigat un bărbat. Câţiva dintre ei au ajutat la stabilizarea balonului. Au călcat 

peste porumb, stricând o parte mare din acesta.  

 

Lanul de porumb îi aparţinea d-lui Voicu, un fermier. Acesta alerga spre lanul de porumb, 

cu pumnii în aer. „Voi sunteţi responsabili pentru orice daună provocată porumbului meu”, 

spuse acesta. „Plimbarea cu balonul este un sport periculos. Orice persoană care foloseşte 

un balon este responsabilă de problemele pe care le cauzează”. Acesta ţipa la oameni, 

spunând că doar vroiau să ia parte la toată această agitaţie.  

 

Unii dintre oamenii din parc îi luară partea d-lui Voicu. O doamnă a spus: „Era nevoie doar 

de două sau trei persoane care să facă balonul să se oprească. Voi ceilalţi doar aţi cauzat 

mai multe probleme.” 

 

Dl. Voicu spuse: „Dv. cu balonul şi voi ceilalţi care aţi alergat pe lanul meu trebuie să 

plătiţi pentru pagubele produse.” 

 

Dl. Marin şi oamenii care au încercat să îl ajute nu credeau că sunt responsabili. Ei au spus: 

„Această situaţie ne-a ieşit de sub control.” 

 

Cu toţii au fost de acord că ar trebui să îşi expună cazul în faţa unui judecător.  

 

Participanţii la proces 

Profesoara/profesorul va distribui rolurile pe care le veţi juca la proces. 

 

Martori: 

 Dl. Marin 
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 Melisa 

 Dl. Voicu 

 Oamenii din parc care l-au ajutat pe dl. Marin 

 Oamenii din parc care sunt de acord cu dl. Voicu 

 

Avocaţi: 

 Avocaţii d-lui Marin 

 Avocaţii d-lui Voicu 

 

Alte roluri la tribunal: 

 Judecătorul 

 Grefierul  

 

Pregătirea pentru proces 

Toate grupurile trebuie să completeze tabelul „Instrumente intelectuale pentru a decide cine 

este responsabil” din paginile anterioare.  

 

Avocaţii vor pune întrebări martorilor pentru a afla ce au de spus cu privire la evenimentele 

din acest caz.  

 

Avocaţii vor pregăti întrebările atât pentru martorii proprii cât şi pentru martorii părţii 

adverse, iar apoi vor trage concluziile finale.  

 

Profesoara/profesorul vă va oferi mai multe informaţii cu privire la ceea ce ar trebui să 

includeţi în fiecare din secţiunile procesului.  

 

Judecătorul şi grefierul vor primi şi ei instrucţiuni de la profesoară/profesor.  

 

Participarea la proces 

 După ce judecătorul intră şi se aşează, grefierul declară deschisă şedinţa. 

 Avocaţii d-lui Voicu, reclamantul în acest caz, îşi cheamă martorii. Aceştia jură 

să spună adevărul, după care depun mărturie. Avocaţii reclamantului pot pune 

întrebări martorilor. 
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 După aceea, avocaţii d-lui Marin, pârâtul în acest caz, pot pune întrebări 

martorilor d-lui Voicu. 

 

reclamant: o persoană care deschide un proces împotriva altei persoane 

pârât: persoana împotriva căreia se deschide un proces civil 

 

 Avocaţii pârâtului, d-l Marin, îşi cheamă martorii lor, cărora le pot pune întrebări. 

Avocaţii d-lui Voicu pot pune şi ei întrebări martorilor apărării.  

 După ce au fost audiaţi toţi martorii, avocaţii trag concluziile finale. Aceştia spun 

judecătorului ceea ce ei cred că arată dovezile şi îi explică acestuia de ce ar trebui 

să decidă în favoarea lor. Avocaţii d-lui Voicu au primii cuvântul, după care 

urmează avocaţii d-lui Marin.   

 Judecătorul se retrage în biroul său pentru a analiza faptele prezentate la proces şi 

pentru a decide cine este responsabil pentru daunele provocate.  

 Apoi judecătorul îşi prezintă concluziile.  

 

 Cum ar putea un judecător să decidă cine este responsabil pentru ceva ce s-a întâmplat? 

 

Discuţii  

? Sunteţi de acord cu decizia judecătorului? De ce sau de ce nu? 

? De ce credeţi că oamenii ar putea avea păreri diferite cu privire la cine este 

responsabil în aces caz? 

? Puteţi să vă gândiţi la câteva situaţii care ridică aceleaşi probleme ca şi povestea de 

mai sus? 

? Cum v-a ajutat tabelul „Instrumente intelectuale pentru a decide cine este 

responsabil” să vă pregătiţi pentru acest proces? 
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Lecţia 12 

Cine crezi că este responsabil pentru această acţiune din comunitate? 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie îţi vei folosi aptitudinile pentru a decide cine este responsabil pentru ceva 

ce s-a întâmplat în comunitate. Vei participa la o şedinţă a consiliului local pentru a decide 

cine ar trebui să primească un premiu pentru servicii aduse comunităţii.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici cum te-au ajutat instrumentele 

intelectuale să iei o decizie.  

 

Cuvinte cheie... 

nominalizat 

 

Participarea la o şedinţă de consiliu local... 

Poţi evalua, lua şi susţine o poziţie cu privire la cine este responsabil de o acţiune în 

comunitate? 

Citeşte Renovarea cartierului. Apoi vei participa la o şedinţă de consiliu local.  

 

Renovarea cartierului 

 

Zona din jurul Şcolii Generale Dimitrie Cantemir era o zonă mai veche oraşului. 

Majoritatea clădirilor şi magazinelor erau distruse şi murdare. Zidurile şi gardurile erau 

pline de graffiti, iar străzile erau pline de gunoi.  

 

În ciuda acestui fapt, Şcoala Generală Dimitrie Cantemir era un loc frumos şi curat. Totuşi, 

drumul spre şcoală şi de la şcoală era foarte neplăcut pentru elevi, profesori şi ceilalţi 

membri ai personalului.   

 

D-na Florea, directoarea şcolii, s-a tot gândit cum ar putea să-i facă pe elevi să vină la 

şcoală cu plăcere. Consiliul şcolii a discutat despre acest lucru la şedinţe. Până la urmă, 

părinţii şi profesorii au căzut de acord să trimită nişte fluturaşi în fiecare clasă, anunţând o 

campanie de curăţenie şi un concurs de desene murale.  
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Fluturaşii anunţau că artista Maria Baca va ajuta elevii să facă picturi murale prin cartier. A 

mai făcut acest lucru şi în alte zone ale oraşului. După ce au pictat zidurile din celelalte 

cartiere, s-au redus problemele legate de graffiti. Cartierele arătau mai bine. Maria ştia că 

este important ca elevii să creeze şi să picteze desenele ei înşişi.  

 

Fluturaşii îi încurajau pe elevi să vină cu idei pentru picturile murale. Un comitet format 

din elevi, profesori, părinţi, şi d-na Florea urma să aleagă desenele. Mulţi elevi s-au înscris 

la concurs. Comitetul a ales cinci dintre cele mai bune desene. 

 

Toţi cei care vroiau să ajute s-au întâlnit sâmbătă la Şcoala Generală Dimitrie Cantemir. 

Toţi vroiau să muncească împreună pentru a curăţa şi picta cartierul.  

 

Părinţii au adus toate cele necesare pentru a picta. Aceştia au supravegheat lucrurile pentru 

ca totul să decurgă fără probleme. Magazinul ABC a donat vopselele. Părinţii au pregătit 

gustări şi sucuri.  

 

Maria Baca i-a învăţat pe elevi cum să cureţe şi să pregătească zidurile şi gardurile. I-a 

învăţat pe elevi cum să folosească un pistol de vopsit  pentru a face o pictură murală. Tot ea 

a sugerat şi culorile.  

 

d-na Florea a stat la şcoală până târziu pentru a supraveghea întreaga operaţiune. I-a ajutat 

pe părinţi cu organizarea. D-na Florea a vorbit cu vecinii, consiliul şcolii, şi patronii de 

magazine şi localuri din zonă. Vroia ca toată lumea să înţeleagă ce se întâmplă.  

 

Entuziasmul s-a răspândit pe măsură ce cartierul se transforma. Unul din ziarele locale, 

Jurnalul zilei, scria articole regulate despre proiect şi elevi pentru a-i informa pe oamenii 

din cartier. Au venit şi reporteri de la câteva televiziuni pentru a intervieva elevii şi părinţii. 

 

Consiliul local a decis să recompenseze efortul depus în cadrul acestui proiect. A vrut să-i 

ofere persoanei sau persoanelor responsabile de acest lucru un Premiu pentru Servicii 

Aduse Comunităţii. De aceea, au organizat o şedinţă pentru a decide cine ar trebui să 

primească premiul. 

Cum poţi decide cine este responsabil pentru un lucru bun care s-a întâmplat în cartier?  
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Participanţii la şedinţa de consiliu local 

Profesoara/profesorul va împărţi clasa în grupuri mici. Un grup va avea rolul consiliului 

local. Celelalte grupuri vor avea rolurile unor cetăţeni interesaţi.  

 

Grupul 1 – Consiliul local 

Voi reprezentaţi întreaga comunitate. Veţi decide ce persoană sau grup merită cel mai mult 

premiul.  

 

Grupul 2 – Organizaţia Cartierul Nostru 

Voi sunteţi foarte mândri de efortul depus de toată lumea. Implicarea acestora a făcut ca 

străzile şi casele din cartier să arate mult mai bine.  

 

Grupul 3 – Membrii ai Consiliului Şcolii 

Sunteţi foarte mulţumiţi de rezultatele proiectului. Credeţi că astfel Şcoala Generală 

Dimitrie Cantemir va fi mult mai atrăgătoare pentru familii.  

 

Grupul 4 – Jurnalişti 

În timpul proiectului aţi vorbit cu multe persoane implicate. Credeţi că acest nou spirit al 

comunităţii este un lucru bun pentru întregul oraş.  

 

Grupul 5 – Patroni ai unor magazine şi localuri din zonă 

Afacerile s-au dezvoltat pentru că zona arată mult mai bine. Mai mulţi oameni preferă să 

vină la cumpărături în magazinele voastre decât să meargă la supermarketurile mari. 

Credeţi că întreaga comunitate ar trebui să încurajeze mai multe proiecte de acest gen.  

 

Pregătirea pentru şedinţa de consiliu local 

Mai întâi, toate grupurile trebuie să completeze tabelul „Instrumente intelectuale pentru a 

decide cine este responsabil”.  

 

Consiliul local ar trebui să aleagă un preşedinte care să conducă discuţiile din cadrul 

şedinţei.  

 

Fiecare grup de cetăţeni trebuie să stabilească pe cine vor să nominalizeze pentru a primi 

premiul pentru servicii aduse comunităţii. Membrii grupului trebuie să pregătească o scurtă 
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prezentare pe care să o ţină în faţa consiliului local şi care să explice de ce cred că 

persoana nominalizată de ei ar trebui să primească premiul. 

 

persoană nominalizată: o persoană numită pentru a candida să primească un premiu, sau o 

persoană numită pentru a candida la o funcţie publică 

 

Grupul care joacă rolul consiliului local trebuie să folosească instrumentele intelectuale 

pentru a pregăti întrebări pe care să le pună grupurilor în timpul prezentărilor.  

 

Participarea la şedinţa de consiliu local 

Preşedintele consiliului local declară deschisă şedinţa. Apoi, preşedintele invită fiecare 

grup să îşi ţină prezentarea. După fiecare prezentare, preşedintele dă celorlalţi membri ai 

consiliului local şansa de a pune întrebări grupului.  

 

După ce consiliul local ascultă toate prezentările, membrii consiliului vor discuta pentru a 

vedea care dintre persoanele nominalizate ar trebui să primească premiul. Apoi membrii 

consiliului vor vota. Membrii consiliului vor trebui să explice clasei motivele pentru care 

au luat decizia respectivă.  

 

Discuţii  

? Sunteţi de acord cu decizia consiliului local? De ce sau de ce nu? 

? De ce credeţi că grupurile au avut păreri diferite cu privire la cine ar trebui să 

primească premiul? 

? Descrieţi şi alte situaţii în care cineva a trebuit să decidă cine ar trebui să primească 

un premiu.  

? Cum v-a ajutat tabelul „Instrumente intelectuale pentru a decide cine este 

responsabil” să vă pregătiţi pentru şi să participaţi la şedinţa de consiliu local? 
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Glosar  

 

ambasador: o persoană oficială numită pentru a fi reprezentantul unei ţări în altă ţară 

beneficii: avantaje; lucruri care promovează bunăstarea 

caracter previzibil: calitatea unei persoane de a i se cunoaşte comportamentul dinainte 

a cauza: a produce un rezultat 

centru de reeducare: o instituţie pentru oamenii care au nevoie de ajutor pentru a-şi schimba 

modul de viaţă, cum ar fi foşti prizonieri sau dependenţi de droguri 

cetăţenie: statutul de a fi membrul unui stat şi de a-i datora loialitate guvernului acelui stat, 

având dreptul la protecţie din partea statului şi având drepturi politice 

a clasifica: a împărţi în grupuri sau clase 

comercial: legat de cumpărarea şi vânzarea de bunuri 

concurent: care necesită aceeaşi atenţie sau aceleaşi resurse 

conflict: confruntare între idei opuse 

consecinţe: lucruri care se întâmplă ca rezultat al unei acţiuni sau condiţii 

consilieri: angajaţi ai preşedintelui care au rolul de a-i da acestuia sfaturi în anumite domenii 

consiliu local: în anumite forme de guvernare la nivel de oraş, un grup de oficiali aleşi de 

cetăţenii oraşului pentru a lua hotărâri şi a elabora politici 

costuri: dezavantaje; pierderi sau penalităţi asociate unui câştig 

democraţie: o formă de guvernare în cadrul căreia puterea este deţinută de popor, dar este 

exercitată în general de reprezentanţii aleşi de acesta 

dezastru natural: distrugeri sau suferinţă provocate de natură 

importanţă relativă: valoarea unui lucru în comparaţie cu alt lucru 

inculpat: persoană care este acuzată de o infracţiune într-un proces penal 

instrumente intelectuale: seturi de întrebări şi idei care ne ajută să ne gândim mai bine la o 

problemă sau un subiect 

intenţie: consecinţele pe care le are în vedere o persoană atunci când acţionează 

interese: drepturi sau pretenţii la ceva 

îndatorire/datorie: ceva ce cineva trebuie să facă 

a îndeplini: a face ceea ce trebuie, a duce la bun sfârşit 

lege supremă: o lege sau un set de legi considerat a fi superior altor legi 

minor: persoană sub 18 ani 

neglijenţă: când o persoană nu ia în considerare consecinţele propriilor sale acţiuni 

a nominaliza: a numi pe cineva ca şi candidat la alegeri, la o funcţie publică, sau la un premiu 
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ocupaţie: modalitate de a-şi câştiga existenţa; profesie sau meserie 

pârât: persoana împotriva căreia se deschide un proces civil 

a penaliza: a aplica unei persoane o penalizare 

penalizare: un dezavantaj, pierdere, sau privaţiune stabilită prin lege sau autoritate pentru o 

infracţiune, acţiune, sau ofensă 

persoană nominalizată: o persoană numită pentru a candida să primească un premiu, sau o 

persoană numită pentru a candida la o funcţie publică 

premiu: ceva ce este oferit, acordat, sau primit în schimbul unei acţiuni, serviciu, sau realizare 

demnă de luat în considerare 

principii civice: idei sau credinţe cu privire la felul în care ar trebui guvernată ţara 

principii morale: credinţe cu privire la comportamente bune şi rele 

proces civil: acţiune în justiţie în cadrul căreia o parte face o plângere împotriva unei alte părţi, 

de exemplu atunci când cineva dă în judecată o altă persoană pentru a recupera anumite daune 

sau a forţa acea persoană să plătească o datorie 

reclamant: o persoană care deschide un proces împotriva altei persoane 

recunoaştere: acceptare publică 

respect: stimă sau preţuire 

resurse: rezervă de lucruri la care se poate apela când e nevoie 

a renova: a schimba sau a reface ceva 

reprezentant: o persoană care acţionează în numele altor persoane 

responsabilitate: îndatorire/datorie sau obligaţie 

sarcină: activităţi atribuite cuiva de o persoană cu autoritate 

sclavie: starea de a fi obligat să muncească pentru o altă persoană împotriva propriei voinţe 

servicii sociale: activităţi care promovează ajutorul oferit celor nevoiaşi, bolnavi, sau celor care 

nu pot să aibă grijă de ei înşişi  

simulare pe calculator: duplicare computerizată a condiţiilor, acţiunilor şi rezultatelor unei 

situaţii reale 

soluţii alternative: diferite modalităţi de a face un lucru; diferite modalităţi de a rezolva o 

problemă sau un conflict 

tradiţie: o practică sau mod de a face lucrurile stabilit de multă vreme 

turist: o persoană care călătoreşte în mai multe locuri din plăcere 

umanitar: care are în vedere binele omenirii şi reducerea suferinţei umane 

urgenţă: un lucru care necesită atenţie sau acţiune imediată 

valori: principii, standarde, sau calităţi preţuite sau dezirabil 


