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MODULUL 3: Care sunt posibilele consecinţe ale vieţii personale? 

 

Până în acest moment ţi-ai făcut o idee cu privire la ce înseamnă intimitatea vieţii personale 

şi felul în care acţionează oamenii pentru a avea intimitate. De asemenea, înţelegi de ce 

unii oameni gândesc şi acţionează diferit de alţii când vine vorba de intimitate.  

 

În acest modul, vei învăţa că intimitatea este utilă în anumite privinţe. Pe de altă parte, 

intimitatea are şi dezavantaje. Lucrurile utile legate de intimitate se numesc beneficiile 

intimităţii, iar dezavantajele se numesc costurile intimităţii.  

 

Nu este întotdeauna uşos să decizi care dintre cele două este mai importantă într-o situaţie 

– benficiile sau costurile. Oamenii pot avea păreri diferite cu privire la ce este mai 

important atunci când iau decizii. Când luăm decizii legate de chestiuni private, în mod 

normal dorim ca beneficiile să depăşească posibilele costuri. De multe ori trebuie să ne 

gândim la modul în care deciziile noastre ne afectează pe noi şi pe oamenii cu care trăim şi 

muncim. 

 

În acest modul, vei avea şansa să te gândeşti la beneficiile şi costurile asociate intimităţii 

vieţii personale pentru tine şi pentru ceilalţi. Vei învăţa un set de instrumente intelectuale 

care te vor ajuta să analizezi şi să iei decizii cu privire la beneficiile şi costurile vieţii 

private.  
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Lecţia 5 

Care sunt beneficiile şi costurile vieţii personale? 

 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei învăţa să identifici câteva lucruri care se pot întâmpla când oamenii au 

intimitate. Acestea se numesc consecinţe ale ale intimităţii. Vei învăţa să clasifici 

consecinţele în beneficii şi costuri: avantaje sau dezavantaje. De asemenea, vei învăţa care 

sunt câteva beneficii şi costuri comune ale intimităţii.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să identifici câteva consecinţe ale intimităţii. Ar 

trebui să ştii să clasifici aceste consecinţe în beneficii şi costuri. De asemenea, ar trebui să 

ştii să explici câteva dintre cele mai comune beneficii şi costuri ale intimităţii.  

 

Cuvinte cheie... 

beneficii                                   costuri                                    siguranţă 

consecinţe                                resentiment 

 

Idei de reţinut... 

Care sunt câteva consecinţe ale intimităţii vieţii personale? 

Ce se întâmplă când decizi că vrei intimitate? Când decizi că vrei să fii singur sau vrei să ţii 

un secret, ştii că vor apărea anumite consecinţe, sau lucruri care se pot întâmpla.  

 

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

 

Unele dintre consecinţele intimităţii pot fi beneficii. Un beneficiu, sau avantaj, este când se 

întâmplă ceva bun.  

 

beneficii: avantaje; lucruri care promovează bunăstarea 

 Când ai intimitate eşti liber să gândeşti sau să faci ce vrei tu.  

 Când ştii că poţi avea încredere ca cineva să păstreze un secret, te simţi în 

siguranţă. Ştii că acea persoană nu te va face de ruşine dezvăluind ceva ce 

tu doreşti să păstrezi privat.  
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Care ar putea fi câteva beneficii, sau avantaje, ale intimităţii în această situaţie? 

 

Pe de altă parte, alte lucruri care se pot întâmpla sunt costuri. Un cost este un dezavantaj, 

sau ceva la care poate trebuie să renunţi.  

 

costuri: dezavantaje; pierderi sau penalităţi asociate unui câştig 

 

 Când ai intimitate poţi să te simţi singur.  

 Când te izolezi de lume, nu ştii ce se întâmplă în afara vieţii tale personale.  

 Câteodată, când ţii un secret, cineva poate avea de suferit, inclusiv tu 

însuţi. 

 Când îţi ţii tema secretă, nimeni nu îţi poate oferi sugestii cu privire la cum 

o poţi îmbunătăţi.  

 

Când avem de gând să menţinem ceva privat, trebui să luăm în considerare consecinţele 

deciziei noastre. 

 

Rezolvă problema... 

Poţi identifica consecinţele intimităţii? 

Îţi aduci aminte de Marius cel Fabulos? Ultima oară când l-am vizitat pe Bogdan, ai 

învăţat că membrii familiei se comportă diferit atunci când vor să menţină anumite lucruri 

private.  

 

În acest capitol, vei citi despre câteva consecinţe ale intimităţii.  

 

Citeşte Capitolul 3. Apoi lucrează cu un partener pentru a analiza cu atenţie povestea şi a 

răspunde la întrebările de la sfârşit.  
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Marius cel Fabulos 

Capitolul 3 

 

 

Marius cel Fabulos lucra la noua sa invenţie în noua sa ascunzătoare. Nimeni nu îl deranja 

aici. Dispozitivul său de creat fulgere şi ploaie nu funcţiona foarte bine. 

 

Dintr-o dată, un vizitator i-a întrerupt munca. Nu era nimeni alta decât Paula cea Puternică.  

Spre groaza lui Marius, Paula începu să se uite curioasă la noua sa maşinărie. A băgat 

mâna în deschizătură, a adăugat un combustibul special şi a rearanjat câteva fire. Imediat 

cerul a fost străbătut de fulgere şi o ploaie deasă a început să cadă din nori. 

 

Marius era copleşit de bucurie. Nu ar fi reuşit niciodată să obţină ploaie fără ajutorul 

Paulei. Marius şi-a dat seama că şi alte persoane îl pot ajuta în lupta sa împotriva răului.  

 

Bogdan şi-a terminat ultimul desen cu Marius cel Fabulos şi Paula cea Puternică lucrând 

împreună.  

 

„Uau, asta a fost greu”, îşi spuse el. „Ce ciudat, n-am fost niciodată în pană de idei. Dar, 

fiind singur atâta timp, mi-a fost mai greu să mă gândesc la noi aventuri. Cel puţin e mai 

confortabil să muncesc în păduricea de stejari decât să desenez în cadă!” 

 

„Ai dreptate Bogdan”. Bogdan fu surprins să o vadă pe bunica sa lângă el.  

 

„Ce faci aici, bunica?”, întrebă el. 

 

„Oh, vin de multe ori aici, mai ales în timpul săptămânii”, răspunse bunica lui. „Scriu 

poveşti, unele sunt amintiri din viaţa mea. Când sunt aici singură, amintirile vin mai uşor. 

Ieri am scris începutul unei noi poveşti şi aş vrea să ţi-l spun şi ţie.” 

 

Demult am cunoscut un băiat care petrecea mult timp singur. Îi plăcea foarte mult să aibă 

intimitate. Ştia să deseneze minunat, desene care veneau din adâncul sufletului său. 

Băiatul nu arăta niciodată desenele nimănui. Îi era frică să arate lumii ceea ce el simţea în 

inima lui.  
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Timpul trecea, iar băiatul devenea tot mai singur, iar desenele lui au devenit triste şi fără 

viaţă. 

 

„Bunico, povestea asta este despre mine. De unde ai ştiut cum mă simt?”, întrebă Bogdan. 

„Pentru că toţi ne simţim la fel câteodată. Este bine să ai parte de intimitate. Acest lucru ne 

dă şansa de a fi creativi, dar prea multă ne poate face să ne simţim singuri. Uneori avem 

nevoie de alţi oameni, care să ne dea idei şi să dea formă gândurilor noastre”, i-a explicat 

bunica. 

 

Care sunt câteva lucruri care s-au întâmplat când Bogdan era singur? Care dintre ele sunt 

beneficii? Care sunt costuri? 

 

Analizează cu atenţie 

? Ce lucruri vroiau persoanele din poveste să păstreze private? 

? Care au fost câteva consecinţe, sau lucruri care li s-au întâmplat persoanelor din 

poveste pentru că au avut parte de intimitate? 

? Care dintre consecinţe sunt beneficii? De ce? 

? Care dintre consecinţe sunt costuri? De ce? 

 

Idei de reţinut... 

Care sunt câteva beneficii şi costuri comune ale intimităţii? 

Ai învăţat că a avea intimitate presupune apariţia unor consecinţe. Ai învăţat că aceste 

consecinţe pot fi beneficii sau pot fi costuri. Iată câteva beneficii şi costuri comune ale 

intimităţii: 

 

Beneficii comune 

Libertate. Intimitatea îţi permite să gândeşti şi să acţionezi liber. Când păstrezi lucrurile 

private, nu ţi-e teamă de ceea ce cred ceilalţi despre ideile şi acţiunile tale. Dacă într-o ţară 

nu ar exista intimitate, ar exista puţină libertate, sau chiar deloc.  

 

 Când Cristi închide uşa camerei sale, se preface că este o vedetă rock. Îşi 

zdrăngăneşte chitara imaginară în timp ce cântă cântecul său preferat. Nu trebuie 

să se îngrijoreze de ceea ce ar putea ceilalţi să creadă despre comportamentul său.  
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 Părinţii lui Cristi şi prietenii lor se simt liberi să discute despre felul în care este 

condusă ţara lor. În intimitatea casei lor, vorbesc despre cum ar putea îmbunătăţi 

conducerea. 

 

Creativitate. Având intimitate, poţi lucra fără a fi întrerupt sau fără ca alţii să te tot bâzâie. 

Astfel, poţi fi mai creativ.  

 

 Tania pictează. Când nu o întrerupe nimeni, se concentrează mai uşor asupra 

ideilor sale. Când este singură, simte că poate crea o pictură care să-i exprime 

propriile sentimente.  

 

În ce mod pot fi oamenii mai creativi dacă au intimitate? 

 

Siguranţă şi încredere. Intimitatea îţi poate da un sentiment de siguranţă. Dacă oamenii îţi 

respectă intimitatea, te simţi sigur. Ştii că nimeni nu te va face de ruşine repetând părerile 

tale personale în faţa altor oameni. Poţi fi sincer cu privire la ceea ce simţi şi gândeşti.  

 

 Ştefan ştie că îi poate spune orice prietenului său, Sorin. Sorin păstrează discuţiile 

lor confidenţiale. Ştefan se simte în siguranţă împărtăşindu-şi ideile cu Sorin, chiar 

dacă alţii ar considera unele idei nepopulare.  

 

În ce mod contribuie intimitatea la construirea încrederii între prieteni? 

 

Protejarea ideilor. Intimitatea îţi permite să-ţi ţii ideile secrete. Câteodată, oamenii care 

inventează sau crează ceva nu vor să-şi împărtăşească ideile cu altcineva. Păstrarea 

intimităţii le permite să-şi protejeze invenţiile şi creaţiile. 

 

 Tatiana a descoperit un nou mod de a-şi face calculatorul să lucreze mai rapid. Îşi 

ţine ideile secrete pentru că scrie o carte despre ele. Nu vrea să-şi împărtăşească 

ideile cu nimeni înainte de apariţia cărţii.  

 

siguranţă: condiţia de  fi protejat de rele 

 

Costuri comune 
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Pierderea ideilor noi. Când eşti printre oameni îţi vin idei noi şi afli noi moduri de a face 

un lucru. Prea multă intimitate poate duce la pierderea creativităţii.  

 

 Profesoara Mariei le-a cerut elevilor să enumere câteva exemple de intimitate din 

viaţa lor. Când Maria a lucrat singură, nu i-au venit decât două exemple. Când a 

lucrat cu alţi elevi, împreună au putut să se gândească la 15 exemple.  

 Mariei îi plăcea să-şi facă singură tema la gramatică. Ea ştia un singur mod de a 

scrie o propoziţie corectă. Într-o zi a lucrat împreună cu Laura. Astfel a învăţat mai 

multe moduri creative în care putea exprima aceeaşi idee.  

 

Singurătate. Dacă ai prea multă intimitate, te poţi simţi singur. De asemenea, acest lucru 

te poate împiedica să înveţi cum să te înţelegi cu oamenii.  

 

 Alin locuieşte într-un oraş foarte mare. Lui îi place să-şi petreacă timpul acasă, 

departe de alţi oameni. Totuşi, în anumite zile, se simte de parcă ar fi singur pe 

lume. 

 Când Oliver s-a hotărât să se alăture Cercetaşilor pentru a-şi face noi prieteni, s-a 

certat cu toată lumea. El nu învăţase cum să se joace cu alţi copii sau cum să 

ajungă la un compromis când se iau decizii.  

 

Care sunt câteva costuri ale faptului că Oliver era o persoană privată? 

 

Rea purtare. Intimitatea poate împiedica descoperirea persoanelor care încalcă legea sau 

regulile.  

 

 La începutul anului şcolar, Simona a furat noul CD player al Taniei. Simona l-a 

ascuns în fundul băncii sale. În ultima zi de şcoală, toată lumea şi-a făcut curat în 

bancă. Profesoara a văzut CD playerul. I-a cerut Simonei să i-l dea înapoi Taniei. 

Apoi a dus-o pe Simona la director.  

 

Posibile greşeli necorectate. Intimitatea poate îngreuna corectarea greşelilor în gândire 

sau documente personale. 
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 Mihai a insistat să rezolve singur problemele la matematică. Dar nu a reuşit să 

rezolve problemele pentru că tot făcea aceeaşi greşeală de fiecare dată.  

 Mihai a vrut să se înscrie la un curs special, dar a fost respins. A crezut că că 

probabil exista o eroare în foaia sa matricolă. Şcoală nu i-a permis lui Mihai sau 

părinţilor săi să vadă foaia matricolă.  

 

Resentimente. Intimitate te poate face să nu îţi placă o persoană sau să ai resentimente faţă 

de acea persoană. Acest lucru se poate întâmpla când oamenii sunt ţinuţi în afara unui grup 

sau loc.  

 

resentiment: sentiment de supărare sau înverşunare 

 

 Mădălina, Corina şi Elena sunt cele mai bune prietene. Tot timpul îşi şoptesc 

secrete una alteia. Îşi trimit bileţele în clasă. Nu îi lasă pe alţii să se alăture 

grupului lor. Alţi elevi nu le plac pe cele trei fete foarte mult. 

 

Ce se poate întâmpla când oamenii îi exclud pe ceilalţi din grupul lor? Care sunt beneficiile? 

Care sunt costurile? 

 

Rezolvă problema... 

Poţi să găseşti beneficiile şi costurile intimităţii în aceste situaţii? 

Citeşte fiecare dintre situaţiile de mai jos. Apoi lucrează cu un partener pentru a răspunde 

la întrebările din secţiunea „Aplicaţii practice”.  

 

1. Profesorii au cataloage în care pun note elevilor. Elevii nu au voie să se uite în 

cataloage.  

2. Luca îi spune prietenului său Radu un secret. Radu promite că nu va spune nimănui 

secretul. 

3. Ioana s-a înscris la Tabăra Zile Fericite care durează trei săptămâni. Tabăra are o 

piscină cu o trambulină de sărit în apă. Ioana este o bună înotătoare, dar îi este frică să 

sară în apă. Ea nu vrea ca ceilalţi elevi din tabără să afle acest lucru. Consilierul taberei 

i-a spus că îi va da ore private de sărituri în apă.  
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4. Există legi şi reguli care îţi protejează dreptul de a menţine anumite informaţii private. 

Doctorii şi spitalele nu au voie să dea fişa medicală a unui pacient altor oameni fără 

acordul pacientului.  

 

Care sunt câteva beneficii şi costuri ale faptului că doctorii ţin informaţiile despre tine private? 

 

Aplicaţii practice 

? Care sunt consecinţele intimităţii în fiecare situaţie? 

? Care dintre consecinţe sunt beneficii? 

? Care dintre consecinţe sunt costuri? 

? Ce experienţe din viaţa ta au avut beneficii şi costuri asemănătoare în ceea ce 

priveşte intimitate? Ai grijă să nu dai exemple pe care tu sau alte persoane vor să le 

menţină private.  

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Ia interviu unui avocat, judecător, sau poliţist. Întreabă-i ce părere au cu privire la 

beneficiile şi costurile intimităţii. Pregăteşte-ţi lista de întrebări dinainte.  

2. Scrie o poveste sau piesă de teatru despre cineva care a simţit costurile sau beneficiile 

păstrării intimităţii. Compară-ţi povestea cu cele ale celorlalţi elevi din clasă.  

3. Scrie un articol de ziar despre un eveniment din comunitate, cum ar fi un concert, o 

piesă de teatru de stradă, sau ziua curăţeniei. Fă o listă a beneficiilor şi costurilor în 

ceea ce priveşte modul în care evenimentul va afecta intimitatea oamenilor.  
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Lecţia 6 

Cum putem evalua beneficiile şi costurile intimităţii? 

 

Această lecţie are un scop... 

Ai învăţat că intimitatea presupune anumite beneficii şi costuri. Uneori trebuie să evaluăm 

dacă beneficiile sunt mai importante decât costurile. În această lecţie vei învăţa cum să faci 

o astfel de evaluare. De asemenea, vei învăţa de ce oamenii ar putea avea păreri diferite cu 

privire la ce beneficii şi costuri sunt mai importante.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să evaluezi câteva dintre beneficiile şi costurile 

intimităţii. Ar trebui să ştii să explici în ce fel oamenii au păreri diferite în ceea ce priveşte 

care dintre beneficii şi costuri sunt mai importante într-o anumită situaţie.  

 

Cuvinte cheie... 

instrumente intelectuale 

interese  

valori 

 

Idei de reţinut... 

De ce sunt importante beneficiile şi costurile intimităţii? 

Evaluarea beneficiilor şi costurilor ne ajută să decidem ce consecinţe ale intimităţii sunt 

mai importante într-o anumită situaţie. Evaluarea beneficiilor şi costurilor ne poate ajuta să 

luăm decizii corecte şi înţelepte cu privire la intimitate.  

 

Oamenii nu sunt întotdeauna de acord în ceea ce priveşte care dintre beneficiile şi costurile 

intimităţii sunt mai importante.  

 

Imaginează-ţi că şcoala ta are următoarea regulă: „Nimeni nu are voie să se uite în băncile 

elevilor, oricare ar fi motivul.” 

 

Toată lumea ar fi de acord că un beneficiu al unei astfel de reguli este libertatea de a ţine 

obiecte personale, cum ar fi jurnale, cărţi, sau stilouri, la şcoală.  
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De asemenea, toată lumea ar fi de acord că un cost al unei astfel de reguli este o rea 

purtare. Elevii ar putea ascunde în bancă lucruri furate, droguri, arme, sau alte lucruri 

indecente. 

 

Unii oameni ar putea crede că beneficiile acestei reguli depăşesc, sau sunt mai importante 

decât costurile sale. Alţii ar putea crede că, dimpotrivă, costurile depăşesc beneficiile.  

 

Ce este mai important în această situaţie: beneficiile sau costurile intimităţii? De ce? 

 

Rezolvă problema... 

Poţi măsura beneficiile şi costurile intimităţii în această poveste? 

Citeşte O întâlnire privată. Apoi lucrează cu un partener pentru a răspunde la întrebările 

din secţiunea „Aplicaţii practice”. 

 

O întâlnire privată 

 

Elevii din clasa d-nei Roşu i-au ales pe Silvia, Ionuţ, Patricia, şi Eric pentru a forma un 

consiliu al clasei lor. Ei sunt elevi de clasa a IV-a la Şcoala Generală nr. 121. În timpul 

unei întâlniri recente, Silvia a făcut următoarele propuneri: 

 consiliul ar trebui să se întâlnească după ore 

 alţi elevi din clasă nu ar trebui să participe la aceste întâlniri 

 

Acest plan ar economisi timp deoarece nu ar fi atât de mulţi oameni care să vrea să 

vorbească. Membrii consiliului ar putea discuta diferite lucruri fără a le fi teamă că ar putea 

răni sentimentele cuiva.  

 

Ionuţ a fost de părere că aceste idei erau bune. Patricia şi Eric nu erau aşa de siguri. Ei au 

fost de acord că mai multă intimitate ar face lucrurile mai uşoare pentru ei. Eric a spus că 

probabil ceilalţi elevi din clasă nu vor vrea ca deciziile care îi afectează să fie luate în 

secret. Membrii consiliului au decis să facă o listă a consecinţelor unor astfel de întâlniri 

private. După ce şi-au făcut lista, au putut să ia o decizie în această privinţă.  

 

Aplicaţii practice 

? Care sunt consecinţele întâlnirilor private din acest caz? 
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? Care dintre consecinţe sunt beneficii şi care sunt costuri? 

? Dacă ai fi membru într-un consiliu al clasei, ce ar fi mai important, beneficiile sau 

costurile? 

? Dacă ai fi un elev care a ales consiliul clasei, ce ar fi mai important, beneficiile sau 

costurile? 

? De ce oameni diferiţi au păreri diferite cu privire la beneficiile şi costurile 

întâlnirilor private din acest caz? 

 

Membrii consiliului ar trebui să aibă întâlniri private? De ce? 

 

Idei de reţinut... 

Ce întrebări ne pot ajuta să decidem dacă dorim să avem intimitate într-o anumită 

situaţie? 

Când trebuie să decidem dacă avem nevoie de intimitate, ne putem pune câteva întrebări. 

Aceste întrebări se numesc instrumente intelectuale, sau instrumente ale minţii. 

Instrumentele intelectuale sunt seturi de întrebări care ne ghidează gândirea şi ne ajută să 

luăm decizii. 

 

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

problemă sau un subiect 

 

în lecţiile anterioare ai folosit anumite întrebări pentru pentru a analiza chestiuni legate de 

intimitate. Aceste întrebări fac parte din instrumentele intelectuale pentru a evalua 

beneficiile şi costurile intimităţii. Nu uita să iei în considerare şi importanţa altor valori şi 

interese, cum ar fi libertatea, demnitatea umană, şi binele societăţii, atunci când iei decizii. 

Acum uită-te la tabelul de mai jos.  

 

valori: principii, standarde, sau calităţi preţuite sau dezirabile 

interese: drepturi sau pretenţii la ceva; ceva căreia o persoană doreşte să îi acorde o atenţie 

deosebită 
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Instrumente intelectuale pentru evaluarea beneficiilor şi costurilor intimităţii 

1. Cine doreşte să păstreze ceva privat?  

2. Ce obiecte sau lucruri doreşte acea persoană să păstreze 

private în această situaţie? 

 

3. Care sunt consecinţele păstrării intimităţii în această 

situaţie? 

a. Care dintre ele sunt beneficii? 

b. Care dintre ele sunt costuri? 

 

4. Ce alte valori şi interese importante trebuie luate în 

considerare în această situaţie? 

 

5. Ce pare să fie mai important în această situaţie, 

beneficiile sau costurile? 

 

6. Ce ar trebui să facă persoana în această situaţie? De ce?  

 

 Rezolvă problema... 

Poţi evalua  beneficiile şi costurile intimităţii în această poveste? 

Citeşte Societatea secretă de pe Strada Brutăriei. Apoi lucrează cu un partener pentru a 

completa tabelul „Instrumente intelectuale pentru evaluarea beneficiilor şi costurilor 

intimităţii” de mai sus. Vezi dacă poţi să îi ajuţi pe membrii clubului să ia o decizie.  

 

Societatea secretă de pe Strada Brutăriei 

 

Acum câteva luni, băieţii şi fetele care locuiesc pe Strada Brutăriei au înfiinţat un club. Au 

decis să se numească „Societatea secretă de pe Strada Brutăriei”.  

 

Traian a sugerat să-şi stabilească sediul în curtea din spatele casei sale. Tuturor le-a plăcut 

ideea lui Traian. Au împrumutat un cort mare de la familia lui Andrei şi au au scris pe o 

plăcuţă „Doar membrii SSSB”.  

 

Traian a organizat prima şedinţă. Membrii au stabilit două reguli pentru clubul lor: 

 

 Doar copiii care locuiesc pe Strada Brutăriei pot să devină membri ai clubului. 

 Membrii clubului nu pot vorbi cu nimeni altcineva despre ceea ce se întâmplă în 

club.  
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Traian îşi petrece foarte mult timp în club. Poate vorbi liber. Ştie că ceilalţi nu vor spune 

nimănui ceea ce spune. Ei vin cu tot felul de idei de proiecte pe care le pot derula.  

 

Înainte Traian petrecea mult timp cu Bianca, dar acum abia se mai întâlneşte cu ea. Bianca 

nu locuieşte pe Strada Brutăriei, aşa că nu poate intra în club. Bianca este supărată pentru 

că acum Traian nu îi mai spune nimic.  

 

Traian a început să se întrebe dacă regulile clubului sunt o idee bună. Îi e dor de Bianca. 

Câteodată crede că alţi membri ai clubului se poartă prosteşte. La club nu se poartă aşa de 

bine cum se poartă acasă sau la şcoală. Vorbesc despre aceleaşi lucru la nesfârşit. Fac 

planuri pentru lucruri pe care nu le fac niciodată.  

 

Până la urmă Traian a sugerat să renunţe la regulile clubului. Membrii clubului au spus că 

vor decide ce să facă. Ce ai face tu? 

 

Ar trebui copiii să schimbe regulile Societăţii Secrete de pe Strada Brutăriei? De ce? 

Care sunt beneficiile şi costurile intimităţii pentru Traian? 

 

Aplicaţii practice 

? Dacă ai fi un membru al Societăţii secrete de pe Strada Brutăriei, care dintre 

consecinţele regulilor de păstrare a intimităţii ar fi mai importante, beneficiile sau 

costurile? 

? Dacă ai fi Bianca,care dintre consecinţele regulilor de păstrare a intimităţii ar fi 

mai importante, beneficiile sau costurile? 

? Cum te-au ajutat „Instrumentele intelectuale pentru evaluarea beneficiilor şi 

costurilor intimităţii” să decizi ce să faci în această situaţie?  

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Lucrează cu alţi câţiva colegi de-ai tăi pentru a crea o scenetă care să prezinte 

beneficiile şi costurile intimităţii. Joacă sceneta în faţa clasei. În timpul scenetei, actorii 

ar trebui să ia o poziţie cu privire la care dintre consecinţele intimităţii sunt mai 

importante, beneficiile sau costurile.  
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2. Urmăreşte unul dintre programele TV preferate. Notează exemplele de intimitate pe 

care le observi. Fă o listă cu câteva dintre beneficiile şi costurile intimităţii pentru 

fiecare exemplu. Prezintă-ţi analiza în faţa clasei, specificând care dintre consecinţe 

crezi că sunt mai importante, beneficiile sau costurile.  

 

 

 

 

 

 



16 

 

Lecţia 7 

Cum ai evalua beneficiile şi costurile intimităţii în această situaţie? 

 

Această lecţie are un scop... 

Acum că ştii să clasifici consecinţele în beneficii şi costuri, îţi poţi folosi noile aptitudini în 

situaţii concrete. În această lecţie vei evalua beneficiile şi costurile unei propuneri de lege 

şi vei aprecia importanţa lor. 

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici cetăţenilor care ar fi beneficiile şi 

costurile dacă legea este aprobată. De asemenea, ar trebui să ştii să explici modul în care ai 

folosit instrumentele intelectuale pentru a lua o decizie cu privire la o propunere de lege.  

 

Cuvinte cheie... 

proiect de lege                                                    a monitoriza 

parlamentar (state legislator)                              tehnologie 

 

Participarea la o şedinţă legislativă... 

Poţi evalua, lua, şi susţine o poziţie cu privire la felul în care tehnologia poate afecta 

intimitatea? 

Progresul tehnologiei ridică probleme dificile, dar interesante, cu privire la intimitate. 

Tehnologia ne influenţează intimitatea în multe feluri. Dacă foloseşti un calculator la 

şcoală, poate ai o parolă pentru a-i împiedica pe ceilalţi să-ţi vadă fişierele. Dacă trimiţi un 

e-mail unui prieten, poate ţi-e teamă că cineva ar putea să-ţi citească mesajul. Poate într-o 

zi va trebui să iei decizii cu privire la probleme ca cele din această poveste.  

 

tehnologie: utilizarea cunoştinţelor ştiinţifice 

 

Mai întâi citeşte Cardul de prezenţă. Apoi, în grupuri mici, veţi participa la o şedinţă 

legislativă.  

 

a monitoriza: a supraveghea, înregistra, sau controla 
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Cardul de prezenţă 

 

O companie de produse electronice a elaborat un nou dispozitiv pentru a monitoriza 

activităţile muncitorilor. Multe companii ar putea include permanent noul dispozitiv la 

locul de muncă.  

 

Dispozitivul arată ca un card de credit. În centru are un chip electronic micuţ. Când intri 

sau ieşi din clădire, introduci cardul într-un aparat electronic care citeşte cardul.  

 

Acest aparat de citire activează cardul. Acesta înregistrează numele tău şi ora la care ai 

ajuns la servici. Apoi îţi prinzi cardul pe haine. Porţi cardul pe toată perioada cât stai la 

servici. Există senzori în întraga clădire, inclusiv în cantină şi în toalete. Senzorii îţi 

urmăresc cardul şi trimit un semnal către un monitor.  

 

Monitorul înregistrează unde eşti în fiecare minut din ziua de lucru. Aşa că, dacă intri în 

biroul unui alt angajat, monitorul ştie că ai fost acolo şi cât timp ai stat. Când ieşi din 

clădire, introduci din nou cardul în aparatul de citire a cardului. Acesta înregistrează ora la 

care ai plecat de la servici şi dezactivează chipul.  

 

Mulţi manageri de companii spun că au nevoie de acest sistem. Ei spun că trebuie să ştie ce 

fac angajaţii în timpul orelor de lucru. Trebuie să ştie dacă angajaţii lor respectă regulile. 

Trebuie să se asigure că angajaţii nu îşi iau pauze lungi sau pauze de masă lungi. Unele 

companii sunt îngrijorate de posibilitatea că angajaţii ar putea fura sau folosi droguri.  

 

Multor angajaţi le e teamă că şi-ar putea pierde intimitatea. Ei spun că aceste dispozitive le 

subminează demnitatea umană. Aceştia trebuie să se oprească şi să se gândească înainte de 

orice mişcare. Ei simt că firma nu are încredere în ei. Ei vor să-şi păstreze intimitatea la 

locul de muncă.  

 

Mulţi angajaţi au luat legătura cu nişte parlamentari. Ei cer un proiect de lege care să 

interzică utilizarea acestor carduri de prezenţă.  

 

Propunerea de lege spune: „Cardurile sau chipurile de monitorizare sunt interzise la 

locul de muncă”.  
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Un comitet de parlamentari va ţine câteva audieri publice. Aceste audieri vor avea loc în 

mai multe oraşe din ţară pentru a evalua beneficiile şi costurile intimităţii la locul de 

muncă.  

 

Imagine: Care sunt câteva moduri în care tehnologia ne-ar putea influenţa intimitatea? Care 

dintre acestea sunt beneficii? Care sunt costuri? 

 

parlamentar: o persoană aleasă care are autoritatea de a elabora sau schimba legile statului   

proiect de lege: text provizoriu al unei legi, care urmează să fie supus dezbaterii organului 

legiuitor (şi opiniei publice) 

 

Participanţii la audierea publică  

 

Grupul 1 – Comitetul legislativ. Voi trebuie să evaluaţi cu atenţie beneficiile şi costurile 

propunerii de lege. În acest caz, vreţi să vă asiguraţi că beneficiile vor depăşi costurile.  

 

Grupul 2 – Sindicatul angajaţilor. Voi sunteţi pentru legea propusă. Când managerii îi 

observă pe muncitori tot timpul, muncitorii simt o lipsă de încredere. Dacă angajaţii nu pot 

vorbi liber unii cu alţii despre munca lor, s-ar putea să nu îşi facă treaba cum trebuie. De 

asemenea, există momente, chiar şi la locul de muncă, în care toată lumea are nevoie de 

intimitate.  

 

Grupul 3 – Asociaţia antreprenorilor independenţi. Voi sunteţi pentru legea propusă. 

Voi reprezentaţi companii care nu au nevoie de acest dispozitiv. Voi nu vreţi ca angajaţii 

voştri să fie monitorizaţi când fac livrări către firme care folosesc dispozitivul. 

Antreprenorii spun că nu vor mai face afaceri cu firmele care folosesc cardurile de 

prezenţă.  

 

Grupul 4 – Manageri de companii. Voi sunteţi împotriva legii propuse. Voi credeţi că 

trebuie să ştiţi dacă muncitorii pe care îi supravegheaţi îşi fac treaba cum trebuie. Trebuie 

să ştiţi dacă respectă regulile companiei.  
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Grupul 5 – Patroni de companii. Voi sunteţi împotriva legii propuse. Voi îi plătiţi pe 

oameni să muncească. Vreţi ca managerii să ştie dacă muncitorii îşi fac treaba pentru care 

au fost angajaţi. 

 

Grupul 6 – Membrii comunităţii pentru ocuparea forţei de muncă. Voi sunteţi pentru 

legea propusă. Voi credeţi că aceste carduri de prezenţă vor face ca în final mulţi oameni să 

îşi piardă locul de muncă. Credeţi că odată ce patronii vor avea dispozitivul, vor avea 

nevoie de mai puţini oameni care să supravegheze angajaţii.  

 

Dacă ai fi patron al unei firme, care ar fi poziţia ta cu privire la legea propusă? 

  

Pregătirea pentru audierea publică 

Profesoara/profesorul va împărţi clasa în şase grupuri. Un grup va juca rolul comitetului 

legislativ. Celelalte grupuri vor juca rolurile cetăţenilor.  

 

Toate grupurile vor folosi tabelul „Instrumente intelectuale pentru evaluarea beneficiilor şi 

costurilor intimităţii” (ilustrat mai sus) pentru a analiza această problemă.  

 

Grupul 1 va alege un membru ca preşedinte care să conducă şedinţa. De asemenea, trebuie 

să pregătiţi întrebări pe care să le puneţi celorlalte grupuri în timpul şedinţei.  

 

Celelalte grupuri vor folosi informaţiile cuprinse în descrierea grupului şi informaţiile din 

tabelul de instrumente intelectuale pentru a pregăti un discurs pe care să îl ţină în faţa 

comitetului. Alegeţi o persoană care să ţină discursul. Ceilalţi elevi din grup îl vor ajuta pe 

acesta să răspundă la întrebările puse de membrii comitetului.  

 

Participarea la audierea publică 

Preşedintele comitetului legislativ declară deschisă şedinţa. Apoi preşedintele invită fiecare 

grup de cetăţeni să-şi facă prezentarea în faţa comitetului. După fiecare prezentare, 

preşedintele dă şi celorlalţi membrii ai comitetului şansa de a pune întrebări.  

 

După ce comitetul legislativ ascultă toate grupurile, comitetul va discuta propunerea de 

lege. Apoi membrii comitetului vor vota dacă să trimită propunerea de lege în parlament 

pentru a fi votată.  
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De ce crezi că grupurile care participă la audierea publică ar putea avea păreri diferite cu 

privire la propunerea de lege? 

 

Discuţii  

? Sunteţi de acord cu decizia comitetului legislativ? De ce sau de ce nu? 

? Care dintre beneficiile şi costurile propunerii de lege prezentate în timpul şedinţei 

au fost mai importante? De ce? 

? Ce lucruri s-ar putea întâmpla dacă această lege va fi aprobată de către organul 

legiuitor? 

? Ce alte modalităţi de a rezolva această problemă legată de viaţa privată aţi putea 

sugera? 

? În ce mod v-a ajutat să luaţi decizii cu privire la viaţa privată în această situaţie 

faptul că aţi identificat consecinţele şi le-aţi clasificat în beneficii şi costuri? 
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MODULUL 4: Care ar trebui să fie sfera de acţiune şi limitele intimităţii? 

 

În acest modul vei analiza situaţii în care oamenii trebuie să decidă dacă să respecte 

intimitatea celorlalţi. Aceste decizii pot fi foarte greu de luat.  

 

Vei învăţa că cetăţenii au dreptul la intimitate. Este un drept fundamental al oamenilor. Vei 

învăţa că dreptul la intimitate nu este un drept absolut sau nelimitat. Există situaţii în care 

dreptul nostru la intimitate poate fi limitat din cauza unor lucruri care ar putea fi mai 

importante decât intimitatea.  

 

Acest modul te va ajuta să analizezi şi să iei decizii cu privire la probleme legate de 

intimitate. Vei învăţa un set de instrumente intelectuale care te va ajuta să iei aceste decizii.  

 

Ce limite ai putea impune asupra dreptului la intimitate prezentat în aceste imagini? 
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Lecţia 8 

Când ar trebui protejat dreptul la intimitate? 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei analiza situaţii în care intimitatea trebuie protejată. De asemenea, vei 

analiza situaţii în care probabil că intimitatea nu ar trebui protejată. Vei învăţa că cetăţenii 

au dreptul la intimitate, dar acest drept nu este un drept absolut, sau nelimitat.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să evaluezi, să iei, şi să susţii poziţii cu privire la 

când crezi că intimitatea ar trebui protejată sau limitată.  

 

Cuvinte cheie... 

absolut                            limită                          sferă de acţiune 

 

Idei de reţinut... 

Ce este dreptul la intimitate? 

În perioada dictaturii comuniste, în urmă cu câteva zeci de ani, Securitatea avea 

dreptul de a asculta telefoanele, de a citi scrisorile şi de a percheziţiona casele 

oamenilor. Unul dintre motivele pentru care oamenii au participat la Revoluţia din 

1989 pentru a schimba modul în care era condusă ţara este şi cel de a avea dreptul 

la viaţă privată. Acum, în România este o guvernare democratică, în care, pentru ca 

autorităţile să poată asculta convorbirile sau să percheziţioneze pe cineva bănuit de 

o ilegalitate, este nevoie ca un judecător independent să decidă dacă acest lucru este 

necesar.  

 

Ce drepturi ar trebui să ai la tine acasă? Ar trebui să existe limite asupra acestor 

drepturi? De ce? 

 

Oamenii îşi pot câştiga dreptul la viaţă privată prin lege, prin tradiţie, sau prin 

ambele. În ţara noastră, prin tradiţie, dreptul la intimitate al oamenilor este respectat 

prin faptul că nu „tragem cu urechea” sau ascultăm conversaţiile private ale 

acestora. Dacă tragi cu urechea, oamenii vor crede că eşti nepoliticos.  
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Avem însă şi legi care ne protejează dreptul la viaţă privată. Dacă oamenii încalcă 

aceste legi, pot fi pedepsiţi. 

 

 Dacă cineva ar fi prins spionând la fereastra ta noaptea, ar putea fi arestat 

pentru încălcarea legii şi nerespectarea dreptului tău la viaţă privată.  

 

Idei de reţinut... 

De ce este important dreptul la viaţă privată? 

 

Cum ar putea experienţa comunismului influenţa concepţia noastră despre dreptul la 

viaţă privată? 

 

Viaţa privată şi intimitatea sunt considerate atât de importante încât sunt protejate de Constituţia 

României.  

 

În articolul 26 al Constituţiei se precizează că „autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa 

intimă, familială şi privată”, precum şi că  orice persoană „are dreptul să dispună de ea 

însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri”. 

Articolul 27 se referă la inviolabilitatea domiciliului, adică faptul că nimeni nu poate 

pătrunde sau rămâne într-o casă fără învoirea persoanei care locuieşte acolo, cu următoarele 

excepţii: 

- pentru arestarea unei persoane condamnate de un judecător sau pentru a percheziţiona 

casa în baza unui mandat din partea unui judecător 

- pentru înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei 

persoane; 

- pentru apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice; 

- pentru prevenirea răspândirii unei epidemii. 

Articolul 28 al Constituţiei se referă la secretul corespondenţei (nimeni nu are dreptul să 

citească  scrisorile, să asculte convorbirile telefonice, mesajele transmise prin internet, şi 

orice alte tipuri de comunicări, fără acordul celor implicaţi sau al unui judecător. 
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Dreptul la viaţă privată face posibil ca multe din celelalte libertăţi ale noastre să 

funcţioneze. Ne permite să gândim şi să ne exprimăm fără obstacole, să ne asociem cu alte 

persoane şi să ne rugăm în felul nostru propriu. Prin protejarea vieţii private protejăm ceea 

ce suntem ca indivizi. Respectul pentru viaţa privată presupune şi să îi respectăm pe 

ceilalţi.  

 

Dreptul la  nu este un drept absolut, sau nelimitat. Uneori există lucruri mai importante 

decât dreptul la intimitate. În astfel de situaţii, este rezonabil şi drept ca dreptul la intimitate 

să fie limitat. Într-un aeroport, trebuie să treci printr-un detector de metale. Acest 

instrument identifică obiectele de metal, precum armele, care ar putea fi ascunse în haine 

sau bagaje. Aceste obiecte ar putea fi periculoase într-un avion. În acest caz, dreptul nostru 

la intimitate este limitat pentru a proteja siguranţa şi vieţile celorlalţi oameni care 

călătoresc cu avionul. 

 

De asemenea, trebuie să ştim că tinerii ca tine au un drept limitat la intimitate. Uneori, este 

important ca părinţii tăi, profesorii tăi, sau alte persoane cu autoritate, să îţi limiteze 

intimitatea pentru a te proteja de rău. Pe măsură ce creşti, vei avea aceleaşi drepturi la 

intimitate ca şi adulţii.  

 

Ce este mai important, dreptul unei persoane la intimitate sau siguranţa oamenilor care 

călătoresc cu avionul? De ce? 

 

absolut: fără nici un fel de limită 

 

Rezolvă problema... 

Poţi identifica cine vrea să limiteze dreptul unei persoane la intimitate în poveste? 

Îţi aduci aminte de Marius cel Fabulos? Ultima oară când l-am vizitat pe Bogdan, ai 

învăţat despre consecinţele şi beneficiile şi costurile intimităţii. În Capitolul 4 vei analiza 

dreptul la intimitate şi felul în care, câteodată, oamenii trebuie să decidă dacă să protejeze 

sau să limiteze acest drept. 

 

Citeşte Capitolul 4. Apoi lucrează cu un partener pentru a analiza cu atenţie povestea şi a 

răspunde la întrebările de la sfârşit. 
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Marius cel Fabulos 

Capitolul 4 

 

Bogdan şi bunica lui au început să se întâlnească în păduricea de stejari aproape în fiecare 

dimineaţă înainte de ore. Brandon îi prezenta bunicii sale noile idei pe care le avea pentru 

Marius cel Fabulos. Bunica sa a devenit cel mai mare fan al său.  

 

Marius cel Fabulos şi Paula cea Puternică formau o echipă grozavă. Împreună au creat o 

invenţie fantastică după alta. Într-o zi, Marius şi Paula munceau din greu, când au auzit un 

răget înspăimântător care venea de afară. 

 

Era uriaşul care locuia în castelul de pe deal. Uriaşul năvăli în ascunzătoarea lor urlând.  

 

„Ce ascundeţi în coliba asta? Vreau să văd tot ce aveţi aici!” a exclamat Uriaşul. „O să 

cercetez locul ăsta. Acum daţi-vă la o parte.” 

 

Marius s-a uitat la Paula cea Puternică. Trebuiau să facă ceva, dar ce? Trebuiau să 

gândească rapid.  

 

Aici bunica l-a întrerupt: „E grozav, Bogdan. Dar cred că acum ar trebui să mergi la şcoală. 

E aproape ora 8.” 

 

Bogdan s-a dus la şcoală, iar bunica lui a pornit spre casă pentru a urmări ştirile de 

dimineaţă la televizor.  

 

Astăzi consiliul local a publicat un raport special cu privire la problemele de trafic 

şi parcare din oraş şi din jurul oraşului. Pentru a decongestiona străzile, consiliul 

local a propus construirea unei parcări pe locul unde în prezent se află păduricea de 

stejari, la marginea parcului. Şoferii îşi pot parca maşinile acolo, iar de acolo pot 

lua autobuzul expres până în zona comercială centrală.  

 

Bunica a rămas şocată. „E îngrozitor. Consiliul local va distruge păduricea de stejari”, îşi 

spuse ea. „Trebuie să fac ceva. Voi scrie o scrisoare către Jurnalul zilei. Dacă oamenii îşi 

dau seama ce importantă e păduricea de stejari, membrii consiliului local se vor răzgândi.” 
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Scrisoarea bunicii era scurtă şi la obiect: 

 

Către redactorul şef 

Consiliul local trebuie oprit. Cetăţenii comunităţii noastre au nevoie de păduricea 

de stejari. Avem nevoie de un loc liniştit unde să putem gândi, munci, şi fi singuri.  

 

Păduricea de stejari e un loc special pentru mine şi nepoţelul meu. Copacii au peste 

100 de ani. Cu siguranţă trebuie să existe o modalitate mai bună de a rezolva 

problemele de trafic din oraş.  

 

Vă mulţumesc.  

Cu respect, 

D-na Moraru 

 

„Acum o să duc scrisoarea la sediul ziarului. Sper din tot sufletul să o publice”, se gândi 

bunica.  

 

Bunica îi dădu scrisoarea primei persoane pe care o întâlni la sediul ziarului. „Sunt Gina 

Cristea, redactorul şef al Jurnalului”, spuse ea. „În scrisoare spuneţi că păduricea de stejari 

e specială. În ce fel e specială?” 

 

„E un loc privat. Este ascunzătoarea noastră. Eu merg acolo să scriu, iar Bogdan, nepoţelul 

meu, merge să creeze benzi desenate”, răspunse bunica.  

 

 „Benzi desenate – e foarte interesant! Dacă îmi aduceţi nişte desene de-ale nepoţelului dv. 

până la ora 13, vă voi publica scrisoarea şi desenele pe prima pagină din ediţia de mâine a 

ziarului”, spuse d-na Cristea.  

 

„Dar Bogdan este la şcoală până la ora 15. Pot să aduc desenele atunci?” întrebă bunica.  

 

Redactorul şef răspunse: „Îmi pare rău, dar termenul nostru limită este ora 13. La revedere 

d-nă Moraru. Sper să vă văd mai târziu.” 
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Bunica nu ştia ce să facă. Îşi spuse: „Un articol pe prima pagină a Jurnalului zilei ar fi 

grozav. Sunt sigură că acest lucru ne-ar ajuta să salvăm păduricea de stejari. Dar vor 

publica scrisoarea pe prima pagină doar dacă o să le duc benzile desenate ale lui  

Bogdan până la ora 13.” 

 

Apoi i-a venit o idee. „Poate ar trebui să iau eu câteva desene. Ştiu că le ţine la el în dulap. 

Nu ar fi greu să le găsesc.” 

 

Dar era nehotărâtă. „Pe de altă parte,” se gândi ea, „ştiu că Bogdan nu doreşte să arate 

desenele nimănui. Probabil că s-ar supăra foarte tare dacă i-aş căuta în dulap. Poate nu e 

încântat de ideea ca Marius cel Fabulos să apară pe prima pagină a ziarului.” 

 

„Să iau eu desenele sau să aştept şi să pierd şansa de a publica povestea pe prima pagină? 

Oh, Doamne, oare ce să fac?”, se gândi bunica.  

 

Ce crezi că e mai important, dreptul oamenilor la intimitate în păduricea de stejari sau un trafic 

ordonat şi sigur pe străzile oraşului? De ce? 

Dacă ai fi bunica lui Bogdan, ai acţiona în aşa fel încât să-i limitezi intimitatea? De ce? 

 

Analizează cu atenţie 

? Cine din poveste doreşte intimitate? 

? Ce drepturi la intimitate crezi că au aceste persoane? De ce? 

? Cine din poveste doreşte să limiteze intimitatea altei persoane? De ce? 

? Ce lucruri ai lua în considerare atunci când trebuie să decizi dacă să limitezi 

intimitatea unei persoane în această poveste? 

? În ce alte feluri poate fi gestionată această situaţie? 

? Ce crezi că ar trebui să facă bunica? De ce? 

 

Idei de reţinut... 

Ce înţelegem prin sfera de acţiune şi limitele intimităţii? 

Ai învăţat că cetăţenii au dreptul la intimitate. Când vorbim despre sfera de acţiune a 

intimităţii, ne referim la cât de multă intimitate poate avea o persoană într-o anumită 

situaţie.  
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De asemenea, ai învăţat că dreptul la intimitate nu este un drept absolut. Când vorbim 

despre limite, ne referim la graniţele dreptului la intimitate al unei persoane.  

 

sferă de acţiune: gama de idei, gânduri, acţiuni, sau aptitudini ale unei persoane 

limită: un punct dincolo de care cineva sau ceva nu poate trece 

 

Când ne gândim la sfera de acţiune şi limitele dreptului la intimitate, trebuie să luăm în 

considerare şi alte valori şi  interese importante. Ai învăţat că intimitatea este o libertate 

importantă. Ne preţuim dreptul de a fi „lăsaţi în pace”. Preţuim intimitatea pentru că ne 

permite să fim creativi şi să ne simţim în siguranţă. De asemenea, ne permite să decidem ce 

lucruri legate de noi vom împărtăşi sau nu vom împărtăşi cu ceilalţi.  

 

De asemenea, există şi alte interese importante pe care trebuie să le luăm în considerare. 

Poate trebuie să prevenim sau să descoperim comportamente rele. Poate trebuie să găsim 

sau să corectăm greşelile făcute de cineva. Aceste interese sunt importante pentru 

societatea în ansamblul său.  

 

Ce lucruri ai lua în considerare atunci când trebuie să decizi dacă să limitezi intimitatea unei 

persoane în această situaţie? 

 

Rezolvă problema... 

Poţi să stabileşti sfera de acţiune şi limitele intimităţii în această situaţie? 

Citeşte povestea Câţiva lei lipsă. Apoi lucrează cu un partener pentru a răspunde la 

întrebările despre sfera de acţiune şi limitele intimităţii.  

 

Câţiva lei lipsă 

 

Elevii din clasa d-nei Florescu erau încântaţi. D-na Florescu le-a permis elevilor să aibă 

foarte multă intimitate.  

 

În fiecare zi elevii scriau în jurnalele lor. Scriau despre sentimentele lor, despre lucrurile 

care îi făceau fericiţi, sau problemele pe care le aveau. D-na Florescu le-a promis că nu va 

citi ceea ce ei scriu în jurnale.  
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De asemenea, le-a spus copiilor că pot să îşi ţină în bănci lucruri pe care ei le consideră 

personale şi private. Când elevii au ales consiliul clasei, au votat prin vot secret.   

 

Într-o zi, Alexandra, o elevă din clasa d-nei Florescu, a vrut să-i cumpere tatălui ei un 

cadou de ziua lui. S-a hotărât să cheltuiască 20 de lei pe cadou, jumătate din suma pe care a 

economisit-o.  

 

Înainte de a pleca de acasă, Alexandra şi-a pus banii în poşetă. Când a ajuns la şcoală, a 

vorbit cu prietenii ei despre câteva lucruri pe care le-ar putea cumpăra pentru tatăl ei. Apoi 

a sunat clopoţelul. Toată lumea a intrat în clasă.  

 

După masă, clasa Alexandrei a ieşit în curte pentru a juca volei. Alexandra şi-a pus poşeta 

pe bancă, apoi s-a alăturat echipei de volei.  

 

Când s-au întors în clasă, Alexandra s-a uitat în poşetă. Banii dispăruseră. S-a dus la d-na 

Florescu şi i-a spus ce s-a întâmplat. D-na Florescu i-a întrebat pe copii dacă au văzut cine 

a luat banii. Nimeni nu a spus nimic. Apoi d-na Florescu le-a spus tuturor să îşi golească 

buzunarele şi genţile. Câţiva elevi au spus că ei vor să păstreze conţinutul buzunarelor sau 

genţilor privat.  

 

Ce alte valori şi interese pot influenţa dreptul la intimitate în această poveste? 

 

Aplicaţii practice 

? Care este sfera de acţiune a dreptului la intimitate în această poveste? 

? Care ar putea fi câteva limite impuse intimităţii în această poveste? 

? Ce valori şi interese sunt în conflict în această situaţie? 

? Ce ai face în situaţia descrisă în această poveste? De ce? 

 

Rezolvă problema... 

Poţi rezolva această problemă legată de intimitate? 

Ai învăţat că uneori funcţionarii guvernamentali vor să ne limiteze dreptul la intimitate. Şi 

alte persoane, precum jurnalişti sau oameni de afaceri, ar putea dori să ne limiteze dreptul 

la intimitate. Citeşte povestea Dl. Barna se mută. Apoi lucrează cu un partener pentru a 
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răspunde la întrebările de la sfârşit. Află care ar putea fi sfera de acţiune şi limitele 

intimităţii în această situaţie.  

 

Dl. Barna se mută 

 

Laura Jivan este reporter la ziarul local Ştiri din Reşiţa. Ea scrie un articol despre oamenii 

care fură de la companiile unde lucrează.  

 

Laura a făcut multe cercetări pentru acest articol. Unul dintre oamenii despre care a aflat în 

timpul cercetărilor este Horea Barna. Cu zece ani în urmă, Horea a lucrat pentru o fabrică 

de jucării din alt oraş. A fost judecat şi găsit vinovat pentru că a furat 30.000 de lei de la 

firmă.  

 

Judecătorul l-a condamnat pe Horea la trei ani de închisoare. Când a ieşit din închisoare, 

Horea şi familia sa s-au mutat în Reşiţa. Atât Horea cât şi soţia sa au muncit din greu la 

fabrica din oraş. Au economisit suficienţi bani pentru a înapoia banii furaţi de la fabrica de 

jucării. Apoi şi-au deschis propriul magazin.  

 

Cu câteva zile înainte ca articolul Laurei să apară în ziar, Horea a aflat despre el. Un 

prieten care lucrează la ziar l-a sunat şi i-a spus.  

 

Horea s-a dus să vorbească cu redactorul şef. Horea a spus că povestea este adevărată. A 

explicat că a dat înapoi banii furaţi. A descris cât de fericit este locuind în Reşiţa împreună 

cu soţia sa şi cu cei trei copii ai lor. Horea l-a rugat pe redactorul şef să nu îi pomenească 

numele în ziar. A spus că dacă îi apare numele în ziar, va da ziarul în judecată.  

 

Redactorul şef a spus că mai întâi va vorbi cu Laura Jivan. Apoi va lua o decizie.  

 

Există lucruri pe care ziarele ar trebui să le păstreze private? Care sunt acestea? De ce? 

Dacă ai fi reporter la un ziar, ce valori şi interese ai lua în considerare înainte de a decide să 

dezvălui numele unei persoane într-un articol despre angajaţi care fură? 
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Aplicaţii practice 

? Cine dorea intimitate în acestă poveste? 

? Ce dorea această persoană să menţină privat? De ce? 

? Cine dorea să limiteze intimitatea în această poveste?  

? În ce mod dorea această persoană să limiteze intimitatea? De ce? 

? Ce interese şi valori sunt în conflict în această poveste? 

? Care ar putea fi câteva consecinţe dacă intimitatea este respectată în această 

situaţie? Care dintre ele sunt beneficii şi care sunt costuri? 

? Ce ai decide să faci în această situaţie? De ce? 

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Fă o listă cu câteva conflicte legate de intimitate care s-au întâmplat la şcoala ta. 

Decide care ar fi cel mai bun mod de a gestiona conflictul şi scrie un scurt discurs pe 

care să îl ţii în faţa clasei.  

2. Invită un poliţist, un judecător, sau pe directorul şcolii să vină în clasa ta, în cadrul 

unui proiect al clasei. Roagă-l pe invitat să descrie un conflict legat de intimitate şi 

modalităţile folosite pentru a rezolva conflictul. 

3. Împreună cu câţiva colegi de-ai tăi, crează un dans sau joc de mimă care să prezinte 

exemple de persoane care ar putea dori să ne limiteze dreptul la intimitate. Nu folosi 

cuvinte.  
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Lecţia 9 

Ce idei sunt utile pentru rezolvarea problemelor legate de intimitate? 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei învăţa câteva instrumente intelectuale utile în rezolvarea problemelor 

legate de intimitate. Aceste instrumente te ajută să analizezi situaţiile în care intimitatea 

este în conflict cu alte drepturi şi valori importante. Ele te ajută să găseşti soluţii la astfel de 

probleme.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici şi să foloseşti instrumentele intelectuale 

pentru a rezolva probleme legate de intimitate.  

 

Cuvinte cheie... 

a consimţi                                                        drept legal 

îndatorire legală                                               îndatorire morală 

 

Idei de reţinut... 

Ce instrumente intelectuale sunt utile în rezolvarea problemelor legate de intimitate? 

Cum poţi rezolva situaţiile de conflict dintre intimitate şi alte valori sau drepturi 

importante? Mai jos sunt câţiva paşi pe care poţi să îi urmezi pentru a găsi soluţii 

rezonabile şi echitabile.  

 

Pasul 1: Analizează oamenii care vor intimitate. Ai învăţat câteva dintre aceste întrebări 

mai devreme. Ele includ: Cine doreşte intimitate? Ce doresc aceste persoane să păstreze 

privat? De ce doresc intimitate? 

 

Pasul 2: Analizează oamenii care vor să limiteze intimitatea. Trebuie să ştim anumite 

lucruri despre persoana care vrea să limiteze intimitatea altei persoane. Aceste întrebări 

includ: Cine doreşte să limiteze intimitatea? Cum va proceda pentru a limita intimitatea? 

De ce doreşte să limiteze intimitatea? 

 

Pasul 3: Analizează alte considerente care te pot ajuta să decizi cum să rezolvi 

problema. Atunci când luăm o decizie cu privire la o problemă legată de intimitate trebuie 

să luăm în considerare câteva lucruri importante. 
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 Persoana care doreşte intimitate a consimţit să i se limiteze intimitatea? 

 Ileana i-a permis poliţistului să-i percheziţioneze maşina.  

 

a consimţi: a permite, a-şi da acordul 

 

 Persoana care doreşte să limiteze intimitatea are dreptul legal de a invada 

intimitatea unei alte persoane? De ce sau de ce nu? 

 Agentul Grigore are dreptul legal de a limita intimitatea dacă a constatat că s-a comis 

o infracţiune, sau dacă are motive să creadă că se va comite o infracţiune.  

 

drept legal: ceea ce este permis de lege; un act voluntar în conformitate cu legislaţia, cum ar fi 

dreptul legal de a candida la o funcţie publică 

 

 Persoana care doreşte să limiteze intimitatea are îndatorirea legală de a nu invada 

intimitatea unei alte persoane? De ce sau de ce nu? 

 În unele ţări legea stipulează că medicii şi asistentele medicale trebuie să păstreze 

informaţiile despre pacienţii lor confidenţiale.  

 

îndatorire legală: ceea ce este impus prin lege; un act nevoluntar stipulat de lege, cum ar fi 

îndatorirea legală de a plăti impozite 

 

 Persoana care doreşte să limiteze intimitatea are îndatorirea morală de a nu invada 

intimitatea unei alte persoane? De ce sau de ce nu? Vrem să ştim dacă există o 

responsabilitate bazată pe principii de bine şi rău.  

 Irina i-a promis lui Daniel că nu va spune nimănui secretul său.  

 

îndatorire morală: ceea ce o persoană trebuie să facă conform unor principii de bine şi rău, 

cum ar fi îndatorirea morală de a spune adevărul 

 

Pasul 4: Analizează beneficiile şi costurile intimităţii. Ai învăţat să identifici beneficiile 

şi costurile intimităţii. Care sunt consecinţele respectării intimităţii în această situaţie? Care 

dintre ele sunt beneficii? Care dintre ele sunt costuri? 
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Când răspunzi la aceste întrebări, trebuie să iei în considerare câteva dintre beneficiile şi 

costurile comune ale intimităţii, pe care le-ai învăţat în lecţiile anterioare: 

 

Beneficii comune 

 Libertate 

 Creativitate 

 Siguranţă şi încredere 

 Protejarea ideilor 

 

Costuri comune 

 Pierderea ideilor noi 

 Singurătate 

 Rea purtare 

 Posibile greşeli necorectate 

 Resentimente  

 

De asemenea, ar trebui să iei în considerare şi alte modalităţi de a rezolva problema. Ai 

putea refuza pretenţia unei persoane la intimitate sau găsi o modalitate de a ajunge la un 

compromis. Nu uita să evaluezi beneficiile şi costurile fiecărei soluţii propuse. 

 

Pasul 5: Ia o poziţie şi susţine-o. Decide care crezi că este cel mai bun mod de a  rezolva 

problema. Explică motivele pe care se bazează decizia ta.  

 

Tabelul de mai jos ilustrează cei cinci paşi care trebuie urmaţi pentru a rezolva problemele 

legate de viaţă privată şi intimitate.  

 

Instrumente intelectuale pentru rezolvarea problemelor legate de intimitate 

1. Analizează oamenii care vor intimitate. 

 Cine doreşte intimitate? 

 Ce doresc aceste persoane să păstreze privat?  

 De ce doresc intimitate? 

 

2. Analizează oamenii care vor să limiteze intimitatea 

 Cine doreşte să limiteze intimitatea?  
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 Cum va proceda pentru a limita intimitatea?  

 De ce doreşte să limiteze intimitatea? 

3. Analizează alte considerente care te pot ajuta să decizi cum să 

rezolvi problema 

 Persoana care doreşte intimitate a consimţit să i se limiteze 

intimitatea? 

 Persoana care doreşte să limiteze intimitatea are dreptul legal 

de a face acest lucru? De ce sau de ce nu? 

 Persoana care doreşte să limiteze intimitatea are îndatorirea 

legală de a nu face acest lucru? De ce sau de ce nu? 

 Persoana care doreşte să limiteze intimitatea are îndatorirea 

morală de a nu face acest lucru? De ce sau de ce nu? 

 

4. Analizează beneficiile şi costurile intimităţii 

 Care sunt consecinţele respectării intimităţii în această 

situaţie? 

 Care dintre ele sunt beneficii? 

 Care dintre ele sunt costuri? 

 Care ar putea fi alte modalităţi de a rezolva problema? Care 

sunt beneficiile şi costurile acestora? 

 

5. Ia o poziţie şi susţine-o. Cum ai rezolva problema? De ce?  

 

Rezolvă problema... 

Poţi găsi soluţii la problema de intimitate din această poveste? 

Citeşte povestea O amintire obsedantă. Apoi lucrează cu un partener pentru a completa 

tabelul „Instrumente intelectuale pentru rezolvarea problemelor legate de intimitate” de 

mai sus.  

 

O amintire obsedantă 

 

Într-o seară Radu juca basket pe terenul din parc. Dintr-o dată a auzit un zgomot puternic, 

urmat de sunetul unei maşini care pleca în viteză. Radu a văzut maşina dispărând pe şosea.  
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Mai târziu, Radu a aflat că Horea Vintilă, membru într-o gaşcă, era în spital. Horea fusese 

împuşcat.  

 

Până la sfârşitul săptămânii circula zvonul că gaşca a dat de urmele proprietarului maşinii. 

Acesta era conducătorul unei găşti rivale din partea cealaltă a oraşului. Radu ştia că gaşca 

lui Horea va încerca să se răzbune.  

 

Sorin, un asistent social care lucra cu tineri, vroia să oprească violenţa dintre găşti. Sorin a 

venit în parc în timp ce Radu îşi practica aruncarea la coş. „Ai văzut cumva ce s-a 

întâmplat săptămâna trecută?” l-a întrebat pe Radu.  

 

La început Radu a negat dând din cap. Apoi şi-a amintiti cât de grav a fost rănit Horea. 

Radu vroia doar ca violenţa să înceteze. Aşa că i-a spus lui Sorin tot ce a văzut. Radu l-a 

rugat pe Sorin să nu spună nimănui ce i-a spus. Radu a spus că nu vrea ca membrii găştii să 

îi facă rău. Sorin a fost de acord.  

 

Mai târziu, Sorin s-a întors la biroul său. Acolo îl aşteptau doi poliţişti care lucrau la cazul 

Vintilă. Unul dintre ei a spus: „Sorin, dacă cineva ştie ce se întâmplă, tu eşti ăla.” 

 

Sorin s-a tot gândit ce să spună. Conform legislaţie, trebuie să spună tot ce ştie despre o 

infracţiune care a fost comisă sau urmează a fi comisă. Dar i-a promis lui Radu că nu va 

spune nimic.  

 

Crezi că Sorin îi va spune poliţiei ceea ce ştie? 

 

Ce lucruri ar trebui să ia în considerare oamenii atunci când decid dacă să ţină informaţiile 

confidenţiale sau nu? 

 

Aplicaţii practice 

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

? Cum te-au ajutat „Instrumentele intelectuale pentru rezolvarea problemelor legate de 

intimitate” să te gândeşti la această problemă? 
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Idei de reţinut... 

Când e mai bine să nu păstrezi ceva privat? 

Uneori există lucruri pe care oamenii nu ar trebui să le păstreze private, mai ales în cazul 

tinerilor ca tine. Câteodată ţie sau prietenilor tăi vi se poate întâmpla ceva ce nu aţi vrea să 

se afle, pentru că v-aţi simţi stânjeniţi. 

 

Uneori, chiar dacă te simţi stânjenit, sau chiar dacă crezi că i-ai putea face probleme unei 

alte persoane, este bine să spui ceva privat. Asta nu înseamnă că e bine să spui secretele 

vreunui prieten sau ale familiei tale fără a avea un motiv întemeiat. 

 

Când e mai bine să nu păstrezi ceva privat? 

 Când ştii că ceva nu e în regulă, trebuie să îi spui unei persoane cu autoritate. 

 Când nu te simţi bine ţinând un secret, trebuie să îi spui unei persoane cu autoritate. 

 Când ai fost ameninţat în vreun fel, trebuie să îi spui unei persoane cu autoritate.  

 

Ce lucruri ar trebui să ia în considerare tinerii ca tine atunci când decid dacă să păstreze ceva 

privat sau nu? 

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Scrie sfârşitul poveştii O amintire obsedantă. În povestea ta, explică ce a decis Sorin 

şi câteva lucruri care s-au întâmplat ca urmare a deciziei sale.  

2. Gândeşte-te la un conflict legat de intimitate din viaţa ta. Foloseşte instrumentele 

intelectuale pe care le-ai învăţat pentru a analiza conflictul şi pentru a găsi o  

modalitate de a rezolva problema. Foloseşte „Instrumentele intelectuale pentru 

rezolvarea problemelor legate de intimitate” pentru a decide ce să faci.  

3. Fii reporter şi ia un interviu unei persoane cunoscute. Întrebă această persoană dacă a 

avut vreodată vreun conflict legat de intimitate. Foloseşte tabelul „Instrumente 

intelectuale pentru rezolvarea problemelor legate de intimitate” pentru a elabora 

întrebări pentru interviul tău. Apoi scrie un articol pentru buletinul informativ al clasei.  
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Glosar  

 

absolut: fără nici un fel de limită 

angajat: o persoană care lucrează la o instituţie sau companie şi care primeşte un salar pentru 

munca prestată 

beneficii: avantaje; lucruri care promovează bunăstarea 

brevet de invenţie: un document eliberat de o autoritate de stat pentru a proteja invenţia sau 

descoperirea unei persoane, pentru ca aceasta să nu fie copiată de alţii fără permisiune 

chestiuni private: lucruri pe care o persoană le ţine secrete sau ascunse şi pe care nu doreşte să 

le facă publice  

a clasifica: a împărţi în grupuri sau clase 

companie: firmă, afacere 

comportament privat: faptul de a acţiona aşa cum doreşti fără a fi deranjat de ceilalţi 

confidenţialitate: considerat secret; a încredinţa cuiva anumite secrete 

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

a consimţi: a permite, a-şi da acordul 

costuri: dezavantaje; pierderi sau penalităţi asociate unui câştig 

cultură: obiceiurile, credinţele, legile, stilul de viaţă, şi toate celelalte rezultate ale activităţii şi 

gândirii umane care aparţin oamenilor 

dispozitiv: echipament destinat unui scop specific 

drept legal: ceea ce este permis de lege; un act voluntar în conformitate cu legislaţia, cum ar fi 

dreptul legal de a candida la o funcţie publică 

excludere: a da afară, a îndepărta, a nu admite 

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

problemă sau un subiect 

interese: drepturi sau pretenţii la ceva; ceva căreia o persoană doreşte să îi acorde o atenţie 

deosebită 

intimitate: condiţia de a fi despărţit sau departe de alţii; condiţia de a fi ţinut secret;  

intimitate: atunci când o persoană nu este văzută de alte persoane dacă nu vrea să fie văzută 

inuiţi: un grup de oameni care locuiesc în nordul Canadei, Groenlanda, Alaska şi în Siberia de 

Est 

izolare: faptul de a fi despărţit sau separat de ceilalţi 

îndatorire legală: ceea ce este impus prin lege; un act nevoluntar stipulat de lege, cum ar fi 

îndatorirea legală de a plăti impozite 
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îndatorire morală: ceea ce o persoană trebuie să facă conform unor principii de bine şi rău, 

cum ar fi îndatorirea morală de a spune adevărul 

laborator: o încăpere sau clădire cu echipamente speciale unde se fac teste sau experimente 

ştiinţifice 

limită: un punct dincolo de care cineva sau ceva nu poate trece 

a monitoriza: a supraveghea, înregistra, sau controla 

ocupaţie: munca sau meseria unei persoane 

oportunitate: moment potrivit pentru a face ceva 

parlamentar: o persoană aleasă care are autoritatea de a elabora sau schimba legile statului   

politică: un plan sau principiu general conceput pentru a-i ajuta pe oameni să ia decizii 

privat: ceva ascuns, nevăzut sau neştiut de public; secret 

proces: procedură legală formală în care două sau mai multe părţi îşi prezintă cazul şi vin cu 

argumente 

proiect de lege: text provizoriu al unei legi, care urmează să fie supus dezbaterii organului 

legiuitor (şi opiniei publice) 

protejarea informaţiilor personale: limitarea accesului celorlalţi la anumite informaţii 

resentiment: sentiment de supărare sau înverşunare 

respect: stimă sau preţuire 

secret: ceva ascuns, necunoscut sau nevăzut de public 

sferă de acţiune: gama de idei, gânduri, acţiuni, sau aptitudini ale unei persoane 

siguranţă: condiţia de  fi protejat de rele 

singurătate: faptul de a fi singur 

şaman: conducător spiritual care este instruit pentru a putea vindeca boli şi prezice evenimente 

tehnologie: utilizarea cunoştinţelor ştiinţifice 

valori: principii, standarde, sau calităţi preţuite sau dezirabile 

 

 


