
Seria Fundamentele democraţiei 

 

Această serie se bazează pe ipoteza fundamentală că educaţia în ceea ce priveşte 

principiile şi valorile democraţiei poate creşte capacitatea şi inclinaţia unei persoane de a 

acţiona în cunoştinţă de cauză, eficient şi responsabil. Rolul nostru trebuie să fie acela de 

a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte capacitatea de a face alegeri inteligente pentru ei înşişi – 

să înveţe cum să gândească şi nu atât ce să gândească. Experienţele de învăţare bazate pe 

această filozofie rezultă într-un progres spre dezvoltarea unui angajament raţional şi 

profund faţă de principiile, procesele şi valorile esenţiale prezervării şi îmbunătăţirii 

societăţii democratice în care trăim.  

 

Curricula acestei serii are în centru patru concepte: autoritate, viaţă personală, 

responsabilitate şi justiţie. Fiecare din aceste concepte este parte integrantă a nucleului 

valorilor civice care sunt fundamentale teoriei şi practicii cetăţeniei democratice.  

 

Curicula are scopul de a: 

 promova o înţelegere mai profundă a instituţiilor democraţiei noastre 

constituţionale şi a principiilor şi valorilor fundamentale care stau la baza 

acestora, 

 dezvolta aptitudinile de care tinerii au nevoie pentru a deveni cetăţeni eficienţi şi 

responsabili, 

 creşte înţelegerea şi dorinţa de a folosi procesele democratice în procesele 

decizionale şi gestionarea conflictelor, atât în viaţa personală cât şi în cea publică. 

 

 

Componentele seriei 

 

Pentru preşcolari şi şcolari mici 

 

1. Cărţi mari de poveşti care vor fi citite preşcolarilor şi şcolarilor mici: Ochilă şi 

Vorbiluţa învaţă despre autoritate, Maricica Peşticica învaţă despre intimitate, 

Îngrijitorul de la grădina zoologică învaţă despre responsabilitate, şi Ursuleţii 

drepţi învaţă despre justiţie. 

2. Metode didactice pentru profesori: Ochilă şi Vorbiluţa învaţă despre autoritate, 

Maricica Peşticica învaţă despre intimitate, Îngrijitorul de la grădina zoologică 

învaţă despre responsabilitate, şi Ursuleţii drepţi învaţă despre justiţie. Acestea 

conţin şi modele după care se vor confecţiona păpuşile folosite în activităţile de 

joc de rol. 

 

Pentru şcolari mai mari 

3. Manualul elevului: Să învăţăm despre autoritate, Să învăţăm despre viaţa 

personală, Să învăţăm despre responsabilitate, şi Să învăţăm despre justiţie – 

cărţi de activităţi care pot fi refolosite pentru cei care tocmai au învăţat să citească 

(începând cu clasa a II-a). Manualele elevilor au şase sau şapte lecţii, dintre care 

patru se referă la capitolele poveştii.  



4. Ghidul profesorului: conceput să completeze şi să extindă cărţile de poveşti şi 

manualele elevului. Acest ghid sugerează strategii de predare care pot fi adaptate 

la medii specifice de învăţare. Include idei utile pentru prezentarea temei, 

întrebări care pot fi folosite ca bază pentru discuţii, şi răspunsuri la anumite 

exerciţii pentru elevi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducere în conceptul de autoritate 

 

Autoritatea influenţează viaţa tuturor oamenilor din societate. Îi afectează pe părinţi, 

copii, judecători, legiuitori şi preşedinţi. Unii oameni ar putea considera că autoritatea nu 

este necesară, fiind chiar în opoziţie cu libertatea şi demnitatea umană. Totuşi, 

majoritatea oamenilor consideră că autoritatea este un element esenţial al civilizaţiei şi 

valoros pentru existenţa socială. Cetăţenii români au manifestat întotdeauna neîncredere 

faţă de autoritate, în timp ce apelau la autoritate pentru a rezolva conflicte şi a menţine 

ordinea. Constituţia noastră reflectă în mod clar această ambivalenţă fundamentală. 

Constituţia asigură autoritatea, dar impune şi limite asupra exercitării ei.  

 

De vreme ce guvernul/conducerea este definit ca oameni şi grupuri care au autoritatea de 

a îndeplini anumite funcţii într-o societate, este important să înţelegem conceptul de 

autoritate şi conceptul relaţionat de putere. Înţelegerea diferenţei dintre putere şi 

autoritate este esenţială pentru a înţelege dacă oamenii cu putere au dreptul de o exercita. 

Înţelegerea necesităţii autorităţii şi a utilităţii sale în promovarea scopurilor stabilite de 

comun acord care sunt benefice pentru individ şi societate este esenţială pentru 

dezvoltarea unor cetăţeni informaţi, competenţi şi responsabili.  

 

În România puterile guvernului sunt limitate. Ele sunt limitate pentru a garanta că 

oamenii aflaţi în poziţii de autoritate îşi îndeplinesc responsabilităţile care le-au fost 

alocate, servesc scopurilor majore ale guvernării, şi nu folosesc în mod greşit sau 

abuzează de puterea care le-a fost dată. Limitele impuse autorităţii sunt considerate 

esenţiale pentru protejarea drepturilor individuale. Este foarte important ca cetăţenii să 

înţeleagă motivele şi nevoia  de a impune limite autorităţii dacă vor să-şi controleze 

guvernul şi să se asigure că acesta îşi îndeplineşte scopurile. 

 

Predarea acestor idei copiilor foarte mici reprezintă o provocare unică. Am împărţit 

povestea Ochilă şi Vorbiluţa învaţă despre autoritate în patru capitole. Fiecare capitol 

conţine informaţii care au scopul de a-i învăţa pe copii un aspect important al 

conceptului, şi oferă întrebări (instrumente intelectuale) care să îi ajute pe copii să lucreze 

cu probleme legate de autoritate.  

 

Capitolul 1 – Ce este autoritatea? 

Copiii vor învăţa să definească acest concept şi să identifice câteva utilizări importante 

ale autorităţii în societate. (Ghidul profesorului, pg. 5) 

 

Capitolul 2 – Cum putem decide dacă o regulă este bună? Cum putem alege oamenii 

care să fie lideri? 

Aici abordăm două aspecte importante legate de utilizarea autorităţii: stabilirea regulilor 

şi alegerea liderilor. Dedicaţi timp suficient acestui capitol (Ghidul profesorului, pg. 8)     

 

Capitolul 3 – Cum putem decide dacă dorim să exercităm autoritate? 

Unele dintre consecinţele care ar putea rezulta din exercitarea autorităţii sunt beneficii, 

altele sunt costuri. Copiii vor învăţa unele dintre cele mai frecvente beneficii şi costuri. 



Vor decide dacă să exercite autoritate într-o anumită situaţie. (Ghidul profesorului, pg. 

12)  

 

Capitolul 4 – Câtă autoritate ar trebui să aibă un lider? 

Copiii vor învăţa că oamenii pot abuza de o poziţie de autoritate dacă aceasta nu este 

concepută cu grijă. Poziţiile de autoritate trebuie să fie bine concepute, iar obligaţiile, 

puterile şi limitele asociate acestora trebuie să fie clar definite. (Ghidul profesorului, pg. 

15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitolul 1: Ce este autoritatea? 

 

Rezumatul capitolului 

 

Acest capitol introduce studiul autorităţii. Copiii vor învăţa că dacă, în anumite situaţii 

oamenii au dreptul de a le spune celorlalţi ce să facă, atunci exercită autoritate. Când nu 

au acest drept, atunci exercită putere fără autoritate. Copiii vor învăţa câteva moduri prin 

care oamenii dobândesc dreptul de a exercita autoritate.  

 

Acest capitol prezintă şi câteva probleme care pot apărea în absenţa unei autorităţi 

eficiente. Copiii vor învăţa în ce mod şi de ce este utilă autoritatea în societate.  

 

Obiective didactice 
 

Copiii ar trebui să ştie să facă următoarele: 

 Să definească termenii putere şi autoritate 

 Să distingă între exercitarea puterii şi a autorităţii 

 Să identifice câteva utilizări importante ale autorităţii în societate 

 

Pregătire/Materiale necesare 

 

 Cartea cu povestea Ochilă şi Vorbiluţa învaţă despre autoritate, Capitolul 1 

 Hârtie şi creioane de desenat 

 Păpuşile care întruchipează personajele din poveste, care vor fi decupate şi 

colorate; modelele se află la sfârşitul acestui ghid 

 

Idei pe care profesorul ar trebui să le cunoască şi să ştie să le explice 

 

Un post îţi poate da autoritatea, sau dreptul, de le spune altora ce să facă. Un profesor îţi 

poate spune să-ţi faci temele. Asta face parte din meseria de profesor.  

 

Legea îţi poate da dreptul, dau autoritatea, de a le spune altora ce să facă. O lege este o 

regulă dată de cei ce guvernează. Un poliţist îţi poate spune să porţi cască atunci când 

mergi cu bicicleta. Legea îi dă poliţistului dreptul de a exercita putere.  

 

Părinţii le spun copiilor lor ce să facă. Este dreptul lor de părinţi. Legea spune că aceştia 

au şi dreptul de a exercita putere. Ei au autoritate.  

 

Câteodată, oamenii exercită putere fără a avea dreptul de a face acest lucru. Un bătăuş îi 

poate spune unui alt elev să plece din curtea şcolii. Hoţii le pot spune altora să le dea 

bani. Aceste persoane nu au dreptul să facă pe altcineva să facă aceste lucruri. Ei exercită 

putere fără autoritate. Asta înseamnă că exercită putere fără a avea dreptul de a face acest 

lucru.  

 



Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă că autoritatea este dreptul de a exercita putere. Este dreptul 

de a le spune altora ce să facă. Copiii ar trebui să înveţe că atunci când o persoană nu are 

dreptul de a le spune celorlalţi ce să facă, atunci acea persoană exercită putere fără 

autoritate. Este important să se facă distincţia dintre autoritate şi putere fără autoritate 

pentru a şti dacă o persoană exercită putere în mod justificat.  

 

Capitolul 1 îi ajută pe copii să înţeleagă că în lipsa regulilor sau a persoanelor cu 

autoritate, viaţa lor ar fi grea şi ar putea fi în pericol. Copiii ar trebui să înveţe că 

autoritatea este importantă în societate: în comunitate, şcoală, şi în clasa lor. Dobândirea 

autorităţii are multe funcţii sociale. Unele dintre acestea ne ajută să menţinem ordinea şi 

siguranţa, să protejăm proprietatea, să împărţim lucrurile în mod egal, să rezolvăm 

conflictele pe cale paşnică, iar altele ne ajută să protejăm lucruri importante cum ar fi 

dreptul la exprimare liberă.   

 

Probabil că şi d-voastră aveţi o regulă conform căreia copiii trebuie să ridice mâna înainte 

de a vorbi cu voce tare în clasă. Regula vă ajută să menţineţi ordinea; vă ajută să 

distribuiţi timpul în mod egal între cei care doresc să vorbească în timpul discuţiilor din 

clasă; şi protejează dreptul unui copil de a-şi exprima propriile idei.  

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 

 

Rezolvaţi acest exerciţiu cu elevii înainte de a citi Capitolul I. Citiţi următoarele fraze cu 

voce tare şi discutaţi întrebările. 

 

De multe ori tu eşti cel care decide ce vrei să faci. Nimeni nu îţi spune să faci acel 

lucru.  

 David a spus, „O să mă joc acasă la Jim.” 

 Riana a spus, „O s-i dau de mâncare pisicii mele.” 

 

De multe ori faci ceea ce îţi spun alţii că ar trebui să faci.  

 „Ana, te rog să te speli pe dinţi”, a spus mama Anei. 

 „Lucian, dacă nu-mi dai banii tăi de buzunar, o să-ţi dau una”, a spus Alin. 

 

Atât mama Anei cât şi Alin i-au spus cuiva ce să facă. Ambii au exercitat putere. O 

persoană are putere atunci când le spune altor oameni ce să facă, iar aceştia fac acel lucru. 

 

Care este diferenţa dintre ceea ce a spus Alin şi ceea ce a spus mama Anei? 

 

Are Alin dreptul de a-l face pe Lucian să-i dea banii? De ce? 

 

Are mama Anei dreptul de a-i spune Anei să se spele pe dinţi? De ce? 

 

Mama Anei are autoritate. Autoritatea înseamnă a avea dreptul de a exercita putere. Este 

dreptul de a le spune altora ce să facă.  

 



Alin a exercitat putere fără autoritate. El nu a avut dreptul să-i ceară banii lui Lucian. Nu 

a avut dreptul să îl ameninţe pe Lucian.  

 

Întrebaţi-i pe copii: 

 Când aţi văzut pe cineva exercitând putere fără autoritate? 

 Când aţi văzut pe cineva exercitând autoritate? 

 De ce vreţi să ştiţi dacă cineva exercită autoritate sau putere fără autoritate? 

 

Lectură  

 

Ochilă şi Vorbiluţa învaţă despre autoritate 

 

Pregătiţi-i pe copii să asculte cu atenţie. Citiţi Capitolul 1al poveştii cu voce tare. 

Prezentaţi-le un scurt rezumat al poveştii şi arătaţi câteva ilustraţii.  

 

Capitolul 1 are patru teme de discuţie. Temele de discuţie sunt marcate în poveste printr-

un desen pe margine care prezintă Tărâmul Balonaşului de Săpun. 

 

Discuţiile au rolul de a-i ajuta pe copii să înţeleagă ce s-ar putea întâmpla într-un loc în 

care nu există reguli sau legi şi nici oameni care să ocupe poziţii de autoritate. Discuţiile 

ar trebui să-i ajute pe copii să înţeleagă de ce avem nevoie de autoritate în societate.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 6 

 

Discutaţi următoarea întrebare cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos. Pentru fiecare întrebare din acest capitol, acceptaţi orice răspuns rezonabil. 

 

Ce probleme aveau Oamenii din Balonaş? 

 

Tărâmul Balonaşului de Săpun era în pericol. Zidurile balonaşului deveneau tot mai 

subţiri. Culorile cerului păleau tot mai tare. Aerul devenea tot mai rece. Fabricile 

din Tărâmul Balonaşului de Săpun poluau aerul. Aerul murdar nu lăsa razele 

soarelui să pătrundă în balonaş. Aerul tot mai rece făcea ca Tărâmul Balonaşului de 

Săpun să se scufunde. Problemele de mediu din Tărâmul Balonaşului de Săpun erau 

cauzate de modul de viaţă al Oamenilor din Balonaş. Zi şi noapte fabricile 

produceau bomboane, îngheţată şi dulciuri. O altă problemă era faptul că oamenii 

făceau tot ce doreau, deoarece nu existau reguli. Oamenii nu împărţeau lucrurile. 

Unii mâncau mai multă mâncare decât aveau nevoie. Oamenii nu cădeau de acord 

asupra nici unui lucru. De aceea se supărau şi se certau. Oamenii exercitau putere 

fără autoritate pentru a obţine ceea ce vroiau. 

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 7 

 

Discutaţi următoarea întrebare cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos.  

 



Ce credeţi că ar putea face Oamenii din Balonaş pentru a rezolva aceste 

probleme? 

 

Vecinul lui Bumburel sugerează faptul că existenţa unor reguli ar putea contribui la 

rezolvarea problemelor. Dar multor Oameni din Balonaş nu le plăcea ideea. 

Bumburel a sugerat să aleagă lideri.  

 

Citiţi până la temele de discuţie de la pg. 8 şi 9 

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. 

 

 Cu ce idei au venit Oamenii din Balonaş pentru a rezolva problemele? (Folosiţi 

răspunsurile oferite). 

 De ce credeţi că Oamenilor din Balonaş nu le plăceau aceste idei? 

 

Întrebaţi-i pe copii: 

 

Aţi mai văzut asemenea probleme? Care sunt acestea? 

 

Copiii ar putea da exemple de probleme din şcoală. De exemplu, ar putea vorbi 

despre gunoiul de pe coridoare, pentru că nu există o regulă sau o persoană cu 

autoritate care să se ocupe de această problemă. Ar putea da ca exemplu felul în 

care se ceartă cu fraţii lor pentru programele TV pe care să le urmărească, pentru că 

nu există o regulă în această privinţă sau o persoană care să aplice regula. Ar putea 

da exemple din clasă, cum ar fi probleme legate de distribuţia sarcinilor în clasă, 

pentru că nu există o regulă în această privinţă sau o persoană care să aplice regula.  

  

Joc de rol 
 

La sfârşitul Capitolului 1, personajele din poveste întreabă „De ce avem nevoie de 

reguli?” şi „De ce avem nevoie de lideri?” Copiii pot juca aceste scene pe roluri. 

Modelele pentru a decupa păpuşile se găsesc la sfârşitul acestui ghid. Puneţi-i pe copii să 

coloreze păpuşile, apoi folosiţi-le în jocul de rol. 

 

Probleme de rezolvat 

 

Citiţi următoarele situaţii cu voce tare copiilor. Cereţi-le să spună dacă persoanele 

respectivă exercită autoritate sau putere fără autoritate. Mai jos sunt prezentate câteva 

răspunsuri comune la fiecare dintre cele trei situaţii.  

 

Agentul de circulaţie a spus: „Acum poţi să treci strada”. 

 

Agentul de circulaţie foloseşte autoritate. Autoritatea i-a fost delegată de autorităţi, 

care, prin lege, trebuie să protejeze oamenii. Autoritatea agentului de circulaţie 

derivă din legislaţia rutieră ale ţării. 

 



Radu a spus: „Lasă-mă în faţă, acum” 

 

Radu exercită putere fără autoritate. Nu are dreptul de a le cere copiilor care stau la 

coadă să îl lase să treacă în faţă.  

 

Tatăl Laurei a spus „Te rog să scoţi câinele la plimbare” 

 

Tatăl Laurei exercită autoritate. Autoritatea vine din tradiţie. Recunoaştem 

dintotdeauna rolul tradiţional al părinţilor. Autoritatea vine şi din legislaţie. În 

anumite situaţii, autoritatea părinţilor poate fi derivată şi din principii morale, adică, 

simţul pe care îl au părinţii cu privire la ce e bine şi ce e rău.  

 

Activitate finală 
 

Pentru a încheia lecţia, împărţiţi hârtie şi creioane de colorat fiecărui copil. Cereţi-le 

elevilor să facă două desene. Primul desen trebuie să prezinte pe cineva care exercită 

putere fără autoritate. Celălalt trebuie să prezinte pe cineva care exercită autoritate. Apoi 

spuneţi-le copiilor să îşi împărtăşească lucrările unii altora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitolul 2: Cum putem decide dacă o regulă este bună? Cum putem alege oamenii 

care să fie lideri? 

 

Rezumatul capitolului 

 

Acest capitol poate fi împărţit în două sesiuni sau perioade de lectură: stabilirea unor 

reguli bune (pg. 10-17) şi alegerea unor lideri în poziţii de autoritate. 

 

Copiii vor analiza câteva reguli pentru a stabili care sunt punctele lor slabe. Analizând 

punctele slabe, vor învăţa care sunt caracteristicile unei reguli bune.  

 

Copiii sunt rugaţi să se gândească la o poziţie de autoritate şi la competenţele pe care ar 

trebui să le aibă o persoană pentru a ocupa acea poziţie.  

 

Obiective didactice 

 

Copiii ar trebui să ştie să facă următoarele: 

 

 Să explice caracteristicile unei reguli bune 

 Să identifice punctele slabe ale unei reguli 

 Să creeze o regulă bună 

 Să înţeleagă că o persoană trebuie să aibă anumite competenţe pentru a-şi face 

bine treaba 

 Să decidă cine ar fi cea mai potrivită persoană pentru o poziţie de autoritate 

 

Pregătire/Materiale necesare 

 

 Cartea cu povestea Ochilă şi Vorbiluţa învaţă despre autoritate, Capitolul 2 

 Păpuşile care întruchipează personajele din poveste, pe care le vor colora copiii; 

modelele de decupat se află la sfârşitul acestui ghid 

 

Idei pe care profesorul ar trebui să le cunoască şi să ştie să le explice 

 

Introduceţi idea că atunci când stabilim reguli trebuie să ne asigurăm că acestea sunt 

reguli bune. O regulă bună trebuie să servească scopului pentru care a fost creată. Trebuie 

să fie justă, clară şi posibil de urmat. Aceste criterii sunt menţionate în poveste. Mai mult, 

o regulă bună nu trebuie să limiteze drepturile şi libertăţile importante decât dacă este clar 

că acest lucru este necesar.   

 

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă că nu toate regulile sunt bune. Un alt lucru care trebuie avut 

în vedere este că nu orice problemă trebuie rezolvată prin stabilirea unei reguli. De multe 

ori stabilim reguli când de fapt un alt curs de acţiune ar putea fi mai potrivit. 

 



Povestea scoate în evidenţă şi participarea cetăţenilor la procesul decizional din 

comunitate. Poate ar fi bine să discutaţi şi acest subiect cu elevii, în funcţie de nivelul lor 

conceptual.  

 

Copiii ar trebui să observe că Oamenii din Balonaş sugerează reguli. Aceaştia vorbesc 

despre caracteristicile care fac o regulă să fie bună. Ei decid care reguli sunt cele mai 

bune pentru Tărâmul Balonaşului de Săpun. Aleg reguli care ei cred că vor contribui la 

rezolvarea problemei. Apoi Oamenii din Balonaş îşi dau consimţământul cu privire la 

noile reguli fiind de acord să le urmeze.  

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 

 

Rezolvaţi acest exerciţiu cu elevii înainte de a citi Capitolul 2. Citiţi următoarele cu voce 

tare. 

 

Regulile ne ghidează comportamentul în anumite situaţii. Regulile pe care le aveţi acasă 

vă ghidează comportamentul de acasă. Regulile de la şcoală vă ghidează comportamentul 

de la şcoală. Stabilirea regulilor este o modalitate de a exercita autoritate.  

 

Câteodată ni se poate părea că avem prea multe reguli.  

 

 Cine stabileşte toate aceste reguli? 

 

Părinţii stabilesc reguli. Oamenii care ne guvernează fac reguli care se numesc legi. Şi 

copiii stabilesc reguli.  

 

Întrebaţi-i pe copii: 

 

Care sunt câteva reguli la stabilirea cărora aţi ajutat şi voi? 

Care sunt câteva reguli stabilite de învăţătorul vostru/învăţătoarea voastră? 

 

Lectură  

 

Ochilă şi Vorbiluţa învaţă despre autoritate 

 

Capitolul 2 are patru teme de discuţie legate de stabilirea regulilor, evaluarea regulilor, 

alegerea liderilor şi funcţia liderilor. 

 

Recapitulaţi povestea până în acest moment şi arătaţi copiilor câteva ilustraţii.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 14 

 

Discutaţi următoarea întrebare cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos. Pentru fiecare întrebare din acest capitol, acceptaţi orice răspuns rezonabil. 

 

 



Ce reguli au stabilit oamenii? 

 

 Nimeni nu va mai face gunoi.  

 Toată lumea îşi va duce gunoiul la groapa de gunoi. 

 Poţi mânca doar un sandwich la prânz.  

 Nimeni nu va mai vinde bomboane, îngheţată, sau prăjituri.  

 Poţi mânca doar morcovi, mazăre şi căpşuni.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 16 

 

Discutaţi următoarea întrebare cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos. 

 

Credeţi că aceste reguli sunt bune? De ce? 

 

Toate regulile au şi defecte. Unele sunt imposibil de urmat. Unele nu ajută cu nimic 

la rezolvarea problemei. Altele sunt nedrepte. Unele violează drepturile cetăţenilor.  

 

Joc de rol 

 

În capitolul 2, la pg. 15, un cetăţean întreabă: „Cum pot să ştiu dacă o regulă este bună?”. 

I-aţi putea pune pe copii să joace această scenă pe roluri. Modelele pentru a decupa 

păpuşile se găsesc la sfârşitul acestui ghid. Puneţi-i pe copii să coloreze păpuşile, apoi 

folosiţi-le în jocul de rol. Ca parte din jocul de rol, cereţi-le copiilor să propună criterii 

pentru a stabili dacă o regulă este bună. 

 

Probleme de rezolvat 

 

Toate regulile din exerciţiul următor au defecte. Citiţi fiecare regulă copiilor şi cereţi-le 

să spună ce e greşit la ea.  

 

Toţi bicicliştii trebuie să poarte coifuri de petrecere pentru siguranţă în loc de 

căşti. 

Regula este greşită pentru că nu are în vedere problema siguranţei. 

 

Doar băieţii şi fetele pe nume Liviu şi Andreea au voie să meargă cu bicicleta 

pe Bd. Libertăţii.  

Regula este greştiă pentru că nu este justă. Regula discriminează pe nedrept copiii 

care nu au numele de Liviu şi Andreea. 

 

 Maşinile trebuie să meargă cu viteza potrivită pentru Bd. Libertăţii.  

Regula este greşită pentru că nu este clară. Ce înseamnă exact „viteza potrivită 

pentru Bd. Libertăţii”? Pentru ca această regulă să fie bună, trebuie să specifice cu 

exactitate limita de viteză de pe Bd. Libertăţii.  

 



Copiii trebuie meargă pe bicicletă cu o viteză de 100 km/h pentru a se menţine 

în faţa maşinilor. 

Această regulă este greşită pentru că este imposibil de urmat. Nici un copil nu poate 

pedala la o viteză de 100 km/h. 

 

Idei pe care profesorul ar trebui să le cunoască şi să ştie să le explice 

 

Profesorul trebuie să-i ajute pe copii să înţeleagă că alegem oameni care să stabilească 

reguli pentru noi. Alegem oameni care să aibă grijă ca regulile să fie respectate. Alegem 

oameni care să decidă ce trebuie făcut în privinţa persoanelor care nu respectă regulile şi 

care să gestioneze conflictele. Oamenii pe care îi alegem sunt liderii/conducătorii noştri.  

 

Este important să avem lideri buni, şi de aceea trebuie să ne alegem liderii cu atenţie. 

Pentru a alege lideri buni, mai întâi trebuie să ştim ce sarcini trebuie să îndeplinească 

aceştia. Apoi, trebuie să ştim de ce fel de persoană avem nevoie pentru a îndeplini acele 

sarcini, adică, trebuie să ştim ce competenţe are, cum ar fi cunoştinţe sau aptitudini. Pe 

lângă acestea, trebuie să ştim ce calităţi vrem să aibă persoana care va ocupa poziţia 

respectivă. De exemplu, poate vrem să fie corectă şi ingenioasă. Odată ce am înţeles 

sarcinile şi competenţele necesare, putem compara persoanele care doresc să ocupe 

poziţia. Apoi putem decide care credem că ar fi persoana cea mai potrivită pentru postul 

respectiv.  

 

Oamenii din Balonaş participă la alegerea liderilor lor. Cetăţenii Tărâmului Balonaşului 

de Săpun îşi lasă deoparte interesele individuale care îi fac să se certe tot timpul. 

Cetăţenii învaţă să lucreze împreună pentru binele comun al comunităţii lor.  

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 

 

Citiţi următoarele cu voce tare: 

 

 

De multe ori alegem un lider al unui grup sau pentru o anumită activitate. Astfel, punem 

această personaă într-o poziţie de autoritate. Asta înseamnă că îi dăm persoanei dreptul de 

a le spune celorlalţi ce să facă. De-a lungul vieţii voastre veţi contribui la alegerea 

oamenilor care vă vor conduce. Veţi face acest lucru în clasă, iar într-o zi veţi alege 

conducătorii oraşului vostru, ai judeţului vostru, sau ai ţării voastre. 

 

Liderii sunt importanţi. Veţi vrea să alegeţi oameni care ştiu să-şi facă treaba în mod 

eficient. Veţi vrea să faceţi alegeri bune.  

 

Discutaţi următoarele chestiuni cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos. 

 

Daţi un exemplu de un lider adult care exercită autoritate. 

 Părinţii voştri vă spun să mergeţi la culcare. 

 Profesoara/profesorul vă spune să citiţi o poveste. 



 

În ce mod aţi exercitat voi autoritate? 

 Unul dintre voi poate fi căpitanul vreunei echipe. 

 Unul dintre voi poate fi şeful clasei.  

 

 

Lectură 

 

Ochilă şi Vorbiluţa învaţă despre autoritate 

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pag. 18 

 

Cum putem alege cele mai potrivite persoane care să ne fie lideri?  

Trebuie să ştim ce vrem să facă un lider. Vrem să ştim ce fel de persoană ar trebui 

să fie acesta.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pag. 19 

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos. 

 

Cine a fost ales ca lider/conducător în Tărâmul Balonaşului de Săpun? 

Persoanele care au vrut să fie conducători şi-au dat numele şi cetăţenii au votat. 

Oamenii i-au ales pe Dr. Celulă, Lucica Bulbucica, Globilă, Clăbucel şi Ochilă ca 

lideri.  

 

Ce trebuia să facă fiecare persoană? 

Dr. Celulă, Lucica Bulbucica şi Globilă au fost aleşi pentru a stabili noi reguli de 

câte ori este nevoie de ele. 

 

Clăbucel a fost ales pentru a se asigura că oamenii respectă regulile. 

 

Ochilă a fost ales pentru a decide ce e de făcut atunci când cineva nu respectă 

regulile. De asemenea, avea autoritate pentru a rezolva conflictele şi a pune capăt 

certurilor atunci când oamenii nu pot ajunge la un acord. 

 

De ce credeţi că este nevoie pentru a fi un bun lider în fiecare dintre aceste 

funcţii? De ce? 

 

Acceptaţi orice răspuns rezonabil; aceste trăsături de caracter nu sunt exprimate 

explicit în text. Sunt posibile şi multe alte răspunsuri pentru a descrie fiecare poziţie 

de autoritate.  

 

Toţi liderii trebuie să ştie cum să le vorbească oamenilor şi cum să asculte ceea ce 

aceştia au de spus. 

 



Pentru funcţiile în care au fost aleşi Dr. Celulă, Lucica Bulbucica şi Globilă, aceştia 

trebuie să ştie cum să stabilească reguli bune. Trebuie să ştie cum să ajungă la un 

compromis şi trebuie să fie drepţi.  

 

Pentru funcţia în care a fost ales Clăbucel, liderul trebuie să cunoască regulile. 

Acesta trebuie să aibă aptitudini speciale pentru a aplica regulile fără a acţiona în 

mod abuziv. Trebuie să fie drept, cinstit şi de încredere.  

 

Pentru funcţia în care a fost ales Ochilă, liderul trebuie să cunoască regulile. Acesta 

trebuie să ştie cum să procedeze cu oamenii care nu respectă regulile şi cum să 

rezolve neînţelegerile.  

 

Întrebaţi-i pe copii: 

 

V-aţi aflat vreodată în situaţia de a ajuta la alegerea unui lider? 

 

Cum aţi ales? 

 

Ce poziţii de autoritate pot avea copiii? 

 

Probleme de rezolvat 

 

Citiţi următoarea poveste cu voce tare. Spuneţi-le copiilor să se gândească la această 

poziţie de autoritate. Apoi vor decide pe cine să aleagă. Cereţi-le să-şi explice alegerea.  

 

Folosiţi următoarele întrebări (sau instrumente intelectuale) pentru a-i ajuta pe 

elevi să gândească şi să rezolve această problemă. 

 

 Care este poziţia de autoritate? 

 Ce ar trebui să facă o persoană în această poziţie? 

 Ce competenţe sau aptitudini ar trebuie să aibă această persoană? 

 Pe cine aţi alege pentru această poziţie şi de ce? 

 

Alegerae unei bone 

 

Dl. şi d-na Groza trebuie să plece timp de două zile şi, de aceea, au nevoie de cineva care 

să stea cu Andrei, de cinci ani, şi Maria, de şapte ani.  

 

D-na Groza le-a spus copiilor ei: 

 

- Vrem o persoană care să ştie cum să aibă grijă de copii. Avem nevoie de cineva 

care să se asigure că respectaţi regulile. Dar nu vrem pe cineva care v-ar putea 

face vreun rău.  

 

Andrei spuse: 

 



- Eu o vreau pe Ana. E drăguţă şi cântă tot timpul. Şi ne lasă să mâncăm ce vrem  

- Ana are doar 15 ani, spuse d-na Groza. A stat cu voi odată. Dar de data asta vom 

fi plecaţi mai mult.  

- Eu îl vreau pe Petre, spuse Maria. El ne spune poveşti şi se joacă tot felul de 

jocuri cu noi. Întotdeauna face o treabă bună atunci când are grijă de noi.  

- Petre vă lasă să mâncaţi mânacare nesănătoasă şi să vă culcaţi târziu, spuse d-na 

Groza.  

 

D-na Groza spuse: 

 

- Ce spuneţi de d-na Stanca? Este atentă, găteşte bine şi are copii mai mari ca voi.  

- Prietena mea spune că d-na Stanca te obligă să faci ce spune ea, răspunse Maria.  

 

- Pe cine ar trebui să alegem? întrebă d-na Groza. 

 

 

Activităţi finale 

 

1. Faceţi două desene. În fiecare dintre ele prezentaţi câte o regulă pe care trebuie să 

o respectaţi. În primul desen prezentaţi o regulă pe care o credeţi bună. În celălalt 

desen prezentaţi o regulă care nu este bună. Explicaţi de ce o regulă este bună iar 

cealaltă nu este bună.  

 

2. Spuneţi-le copiilor să se gândească la un lucru de la şcoală sau din parc şi care ar 

putea fi îmbunătăţit prin alegerea unei persoane într-o poziţie de autoritate. Apoi 

cereţi-le să explice următoarele: 

 

 Care ar trebuie să fie sarcinile persoanei. 

 Ce puteri ar trebui acordate persoanei. 

 Ce nu are voie să facă persoana. 

 Ce fel de persoană ar trebui aleasă pentru această poziţie.  

    

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capitolul 3: Cum putem decide dacă vrem să folosim autoritatea? 

 

Rezumatul capitolului 

 

Copiii vor învăţa că de fiecare dată când cineva exercită autoritate există şi consecinţe. 

Unele dintre aceste consecinţe sunt beneficii (avantaje), iar altele sunt costuri 

(dezavantaje). Copiii vor învăţa câteva dintre cele mai comune beneficii şi costuri ale 

autorităţii. Vor practica identificarea consecinţelor şi clasificarea acestora în beneficii şi 

costuri.  

 

Obiective didactice 

 

Copiii ar trebui să ştie să facă următoarele: 

 

 Să înţeleagă că de fiecare dată când cineva exercită autoritate există consecinţe. 

 Să identifice câteva beneficii (avantaje) sau costuri (dezavantaje) ale exercitării 

autorităţii. 

 Să aplice ideile de beneficii şi costuri pentru a decide dacă să folosească 

autoritatea sau nu în anumite situaţii. 

 

Pregătire/Materiale necesare 

 Cartea cu povestea Ochilă şi Vorbiluţa învaţă despre autoritate, Capitolul 3 

 Păpuşile care întruchipează personajele din poveste, pe care le vor colora copiii; 

modelele de decupat se află la sfârşitul acestui ghid 

 

 

Idei pe care profesorul ar trebui să le cunoască şi să ştie să le explice 

 

De fiecare dată când cineva exercită autoritate, apar anumite beneficii pentru indivizi, 

grupuri sau societate. Dar apar şi costuri. Sfera de acţiune şi limitele ideale ale autorităţii 

în anumite situaţii pot fi stabilite corect şi înţelept doar dacă înţelegem care sunt costurile 

şi beneficiile implicate.  

 

Unele beneficii şi costuri ale autorităţii sunt inerente conceptului însuşi. De exemplu, 

orice exercitare a autorităţii reprezintă o restricţie a libertăţii individuale; totuşi, 

autoritatea este esenţială pentru existenţa libertăţii.  

 

Copiii ar trebui să înţeleagă ideea de consecinţe şi faptul că unele consecinţe sunt 

beneficii iar altele sunt costuri. Aceştia ar trebui să ştie să identifice care consecinţe sunt 

avantaje şi care sunt dezavantaje. Ar trebui să ştie să decidă dacă este înţelept să exercite 

autoritate într-o anumită situaţie.   

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 



 

Faceţi acest exerciţiu cu elevii înainte de a citi Capitolul 3. Citiţi următoarele cu voce tare 

şi discutaţi întrebările.  

 

Când exercităm autoritate, se pot întâmpla lucruri bune. Acestea se numesc beneficii. Un 

beneficiu este un lucru bun.  

 

Autoritatea poate cauza şi probleme. Aceste probleme se numesc costuri. Un cost este un 

lucru la care renunţăm. De fiecare dată când exercităm autoritate, apar atât beneficii cât şi 

costuri.  

 

Jocul de-a magazinul 

 

Bianca şi Sorin se jucau de-a magazinul. Au stabilit nişte reguli. Stabilirea regulilor este o 

modalitate de a folosi autoritatea.  

 

Au spus:  

 

- În magazinul nostru poţi cumpăra doar o jucărie o dată. Asta este o regulă dreaptă. 

Nu avem multe jucării. De aceea, dacă fiecare cumpărător va cumpăra câte una, 

vor ajunge pentru toată lumea.  

 

Juliei nu îi plăcea această regulă a magazinului. Ea spuse: 

 

- Eu vreau să cumpăr două jucării pentru frăţiorii mei. 

- Şi eu, spuse Radu. Sorin, regula ta nu-mi dă voie să cumpăr ce doresc.   

 

Discutaţi următoarele întrebări: 

 

 Ce regulă au stabilit Bianca şi Sorin? 

Poţi cumpăra doar o jucărie o dată.  

 

 Care sunt beneficiile regulii? 

Jucăriile vor ajunge pentru toată lumea.  

 

 Care sunt costurile regulii? 

Unii copii nu pot cumpăra tot ce doresc.  

 

Întrebaţi-i pe copii 

 

Care este una dintre regulile pe care trebuie să le urmaţi acasă sau la şcoală? 

Ce lucruri bune se întâmplă ca rezultat al acelei reguli? 

Ce probleme cauzează acea regulă? 

 

Lectură  

 



Ochilă şi Vorbiluţa învaţă despre autoritate 

 

Prezentaţi-le copiilor un rezumat al Capitolului 3 până în acest punct şi arătaţi-le câteva 

ilustraţii. Capitolul 3 introduce ideea că de fiecare dată când exercităm autoritate pentru a 

rezolva o problemă, apar anumite consecinţe. Capitolul 3 are cinci teme de discuţie.  

 

Citiţi până la temele de discuţie de la pp. 20 şi 21 

 

Discuţia ar trebui să-i ajute pe copii să analizeze consecinţele regulilor stabilite de 

Oamenii din Balonaş pentru a înţelege ideile de beneficii (avantaje) şi costuri 

(dezavantaje).  

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos: 

 

Ce lucruri bune s-au întâmplat ca urmare a regulilor stabilite de Oamenii din 

Balonaş? 

Aerul din interiorul balonaşului a devenit mai curat, mai cald, iar culoarea zidurilor 

balonaşului a devenit mai strălucitoare. Tărâmul Balonaşului de Săpun a început să 

se înalţe din nou spre cer. Oamenii se simţeau mai în siguranţă. Fiecare primea o 

cantitate suficientă din ceea ce avea nevoie. Oamenii se certau mai puţin pentru că 

nu mai aveau motive. Majoritatea oamenilor erau mult mai fericiţi. Aceste 

consecinţe sunt beneficii ale regulilor stabilite.   

 

Ce probleme au apărut ca urmare a regulilor stabilite de Oamenii din 

Balonaş? 

Nu tuturora le plăceau regulile. A trebuit ca oamenii să cheltuie bani şi timp pentru 

a cumpăra coşuri de gunoi şi pentru a-şi duce gunoiul la groapa de gunoi. Mulţi 

cetăţeni se simţeau mai puţin liberi. Puteau să mănânce doar mazăre şi morcovi şi 

nu şi alte feluri de mâncare, cum ar fi prăjituri şi îngheţată. Aproape toate fabricile 

de bunătăţi au fost închise. Aceste consecinţe sunt costuri ale regulilor.  

 

Citiţi până la temele de discuţie de la pp. 25 şi 26 

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos: 

 

Ce lucruri bune (beneficii) s-ar putea întâmpla dacă ar stabili această regulă? 

Noua regulă propusă de Lucica Bulbucica spune că nici o persoană din Tărâmul 

Balonaşului de Săpun nu are voie să facă bomboane. După cum ştiţi, regula 

anterioară preciza doar că nici o persoană nu are voie să vândă bomboane. Dr. 

Celulă vrea să ştie care ar putea fi beneficiile acestei reguli. Lucica Bulbucica 

spune că regula va contribui la menţinerea aerului curat şi la prevenirea prăbuşirii 

balonaşului. Oamenii ar putea fi mai sănătoşi şi vor economisi bani dacă nu vor 

cumpăra bomboane.  

 



Care credeţi că ar putea fi unele probleme (costuri) care ar apărea dacă ar 

stabili această regulă? 

Acceptaţi orice răspuns rezonabil.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la p. 27 

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. 

 

Credeţi că liderii/conducătorii ar trebui să stabilească această regulă? De ce? 

Permiteţi-le copiilor să decidă dacă să accepte noua regulă după ce evaluează 

potenţialele beneficii şi costuri. Încurajaţi-i pe copii să dea motive pentru decizia 

luată.  

 

Joc de rol 
 

La sfârşitul Capitolului 3, personajele din poveste trebuie să decidă dacă să adopte noua 

regulă prin care se interzice fabricarea bomboanelor de orice fel. Dacă doriţi, puteţi să îi 

puneţi pe copii să joace pe roluri aceaste scene. Marionetele personajelor din poveste se 

află la sfârşitul acestui ghid. Puneţi-i pe copii să coloreze marionetele pentru jocul de rol.  

 

Activitate finală 

 

Pentru a termina lecţia, rugaţi-i pe copii să se gândească la o regulă pe care trebuie să o 

urmeze. Cereţi-le să decupeze imagini şi să le lipească împreună pentru a realiza un 

montaj. Opera de artă ar trebui să prezinte un beneficiu sau un cost al acelei reguli. Faceţi 

o expoziţie cu lucrările realizate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitolul 4: Cât de multă autoritate ar trebui să aibă un conducător? 

 

Rezumatul capitolului 

 

Copiii vor învăţa că o poziţie de autoritate trebuie să fie bine gândită. Aceasta trebuie să 

aibă suficiente puteri şi resurse astfel încât persoana care ocupă acea poziţie să poată să 

îşi facă treaba cum trebuie. Pe de altă parte, pentru a preveni abuzurile de autoritate, 

trebuie stabilite nişte limite clare asupra autorităţii. Copiii pot sugera modalităţi de a 

îmbunătăţi o poziţie de autoritate.  

 

Obiective didactice 

 

Copiii ar trebui să ştie să facă următoarele: 

 

 Să explice nevoia de a limita puterea acordată unei persoane care ocupă o poziţie 

de autoritate.  

 Să evalueze punctele slabe ale unei poziţii de autoritate. 

 Să propună modalităţi de îmbunătăţire a unei poziţii de autoritate. 

 

Pregătire/Materiale necesare 

 Cartea cu povestea Ochilă şi Vorbiluţa învaţă despre autoritate, Capitolul 4 

 Păpuşile care întruchipează personajele din poveste, pe care le vor colora copiii; 

modelele de decupat se află la sfârşitul acestui ghid 

 

 

Idei pe care profesorul ar trebui să le cunoască şi să ştie să le explice 

 

Îndatoririle sunt acţiunile pe care un conducător trebuie să le îndeplinească pentru a face 

o treabă bună.  

 

Puterile îi dau conducătorului posibilitatea de a face diferite lucruri; acestea sunt acordate 

unei persoane pentru că aceasta a fost aleasă în funcţia respectivă.  

 

Limitele fac posibil ca oamenii să-l controleze pe lider; acestea sunt lucruri pe care un 

conducător nu are voie să le facă.  

 

Acest capitol prezintă problemele care pot apărea atunci când o poziţie de autoritate nu 

este gândită corespunzător.  

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 

 

Acest capitol ar trebui să-i ajute pe copii să înţeleagă faptul că, atunci când creăm o 

poziţie de autoritate, este bine să specificăm ce puteri are poziţia respectivă; de asemenea, 

este bine, este chiar necesar, să  stabilim limite asupra poziţiei. O poziţie de autoritate 



concepută corespunzător îi conferă persoanei suficientă putere pentru a-şi face treaba, dar 

nu atât de multă putere încât să pună în pericol drepturile şi libertăţile oamenilor.  

 

Copiii îşi vor aminti că Ochilă a fost ales pentru a decide ce e de făcut cu oamenii care nu 

respectă regulile şi pentru a rezolva conflicte. Oamenii care l-au ales pe Ochilă nu au 

stabilit şi limite asupra poziţiei sale.  

 

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă că problemele apar din cauză că poziţiile de autoritate nu 

au fost concepute corespunzător. Persoanele aflate în poziţii de autoritate trebuie să 

urmeze şi ele anumite reguli.  

 

Întrebaţi-i pe copii:  
 

Când aţi ales pe cineva să fie lider/conducător? 

Ce aţi spus că poate să facă liderul? De ce? 

Ce aţi spus că nu poate să facă liderul? De ce? 

 

Lectură 

 

Ochilă şi Vorbiluţa învaţă despre autoritate 

 

Recapitulaţi cu elevii povestea până în acest moment şi arătaţi-le câteva ilustraţii. 

Capitolul 4 are trei teme de discuţie. 

 

Citiţi până la temele de discuţie de la pp. 29 şi 31 

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos. Pentru fiecare întrebare din acest capitol, acceptaţi orice răspuns rezonabil.  

 

A procedat Ochilă în mod drept în cazul Oamenilor din Balonaş care au 

distrus fabrica? 

În acest moment din poveste, Ochilă încearcă să-şi îndeplinească funcţia în care a 

fost numit. Dar, pentru că nu are limite şi nu există nici un principiu director, 

pedepsele sale pot fi nepotrivite infracţiunii.  

 

Ce probleme au avut Oamenii din Balonaş cu Ochilă? 

Ochilă a dat două noi directive nu doar pentru infractori, ci pentru întreaga 

populaţie. Le-a ordonat oamenilor să poarte tricouri cu imaginea sa 24 de ore din 

24. De asemenea, le-a ordonat să-şi zugrăvească locuinţele în portocaliu pentru că 

aceasta era culoarea sa preferată. Având o poziţie de autoritate, lui Ochilă i s-a urcat 

puterea la cap. Acţiunile sale depăşesc puterile atribuite poziţiei lui.  

 

Ce are voie să facă Ochilă în cadrul funcţiei sale? 

Ochilă are autoritatea de a decide ce se poate face cu persoanele care nu respectă 

regulile. De asemenea, are autoritate de a rezolva conflictele dintre cetăţeni.  

 



Citiţi până la tema de discuţie de la p. 33 

 

Copiii ar putea sugera câteva reguli pe care Ochilă ar trebui să le urmeze în cadrul 

funcţiei pe care o ocupă. Ceea ce trebuie să înţeleagă copiii legat de limitarea autorităţii 

este faptul că oamenii din poziţii de autoritate trebuie să urmeze anumite reguli.  

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Câteva răspunsuri posibile sunt prezentate mai 

jos. 

 

Ce probleme şi-au creat Oamenii din Balonaş? 

Unii spuneau că Oamenii din Balonaş trebuie să işi asume o parte din 

responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru că, atunci când au creat poziţia, 

nu s-au gândit să stabilească limite asupra lucrurilor pe care o persoană ar putea să 

le facă în acea poziţie.   

 

Ce spunea Vorbiluţa că nu are voie să facă Ochilă? De ce? Sunteţi de acord? 

Oamenii au spus că Ochilă nu are autoritatea de a stabili reguli. El a fost ales pentru 

a decide ce e de făcut dacă ceilalţi nu respectă regulile existente. Există anumite 

reguli pe care Ochilă trebuie să le respecte.    

 

Joc de rol 

 

Personajele din poveste trebuie să decidă ce să facă în privinţa lui Ochilă când acesta le 

porunceşte să poarte tricourile cu imaginea sa şi să-şi zugrăvească locuinţele în 

portocaliu. Dacă doriţi, îi puteţi pune pe copii să joace scenă pe roluri această. 

Marionetele personajelor din poveste se află la sfârşitul acestui ghid. Puneţi-i pe copii să 

coloreze marionetele pentru jocul de rol.  

 

Activitate finală 

 

Prefaceţi-vă că sunteţi reporter TV. Vorbiţi cu cineva care ocupă o poziţie de autoritate. 

Întrebaţi această persoană ce are voie să facă în cadrul funcţiei pe care o ocupă şi care ar 

fi câteva lucruri pe care nu are voie să le facă. Această persoană crede că are prea multă 

sau prea puţină autoritate? 

 

Activităţ de evaluare 

 

Capitolul 1 

 

Desenaţi o persoană care exercită autoritate. Arătaţi felul în care această persoană rezolvă 

o problemă folosindu-se de autoritatea pe care o are.  

 

Desenaţi o persoană care exercită putere fără autoritate. Arătaţi felul în care această 

persoană foloseşte puterea pentru a crea o problemă.  

 

Capitolul 2 



 

Concepeţi o regulă proprie. Gândiţi-vă ce anume face ca ea să fie o regulă bună. Creaţi un 

cântec sau o poezie despre această regulă bună.  

 

Capitolul 3 

 

Gândiţi-vă la o regulă pe care trebuie să o respectaţi. Decupaţi imagini pe care apoi să le 

lipiţi împreună pentru a crea o operă de artă care să prezinte un beneficiu sau un cost al 

acestei reguli. Arătaţi-le lucrarea prietenilor şi familei voastre.  

 

Capitolul 4 

 

Organizaţi teatrul de păpuşi. Creaţi o marionetă pentru o persoană într-o poziţie de 

autoritate – un poliţist, preşedintele României, sau oricare altă persoană pe care o 

cunoaşteţi şi ocupă o poziţie de autoritate. Faceţi-le pe marionete să spună ce au voie şi 

ce nu au voie să facă la locul de muncă. Puteţi face marionetele din pungi mici de hârtie.      

 

 

  

 


