
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 justiţie 

 

Este aproape imposibil să citim un ziar sau să ne uităm la televizor fără să dăm peste 

vreun exemplu de afirmaţii legate de injustiţie sau incorectitudine – în ceea ce priveşte 

tratamentul unei persoane individuale sau al unui grup; în ceea ce priveşte felul în care 

anumite bunuri, resurse, sau obligaţii sunt distribuite; sau în ceea ce priveşte judecata 

unui presupus infractor. De ce se întâmplă acest lucru? O explicaţie ar putea fi 

angajamentul luat de societatea în care trăim de a tinde mereu spre justiţie aşa cum apare 

descrisă în documentele fundamentale ale sistemelor noastre politice şi legislative, cum ar 

fi Constituţia.  

 

Curricula referitoare le justiţie este concepută pentru a-i ajuta pe copii să înţeleagă şi să 

aplice principii şi considerente de bază utile în analizarea problemelor de justiţie pentru a 

putea determina ei înşişi ce anume este drept într-o anumită situaţie. Copiii vor deveni 

mai conştienţi de importanţa justiţiei în viaţa lor şi de locul pe care aceasta îl ocupă în 

societatea contemporană şi îşi vor dezvolta capacitatea şi inclinaţia de a trata problemele 

de justiţie în mod eficient şi înţelept.    

 

În acest studiu al justiţiei, copiii vor învăţa că justiţia şi dreptatea înseamnă cam acelaşi 

lucru. Vor învăţa că toată lumea are de-a face cu probleme de justiţie în viaţa de zi cu zi – 

acasă, la şcoală şi în comunitate. Pentru a putea gestiona o gamă largă de probleme de 

justiţie, această curriculă a fost organizată conform unei clasificări care împarte aceste 

probleme în chestiuni de justiţie distributivă, justiţie corectivă şi justiţie procedurală. 

Acest lucru ne ajută să folosim întrebări, sau „instrumente intelectuale”,  corespunzătoare 

atunci când analizăm şi luăm decizii legate de modul de a rezolva o problemă. În timpul 

acestor lecţii, copiii vor învăţa să analizeze fiecare tip de problemă şi să ia decizii 

potrivite şi corecte.  

 

Transmiterea acestor idei copiilor de vârste mici prezintă o provocare unică. Am împărţit 

povestea Ursuleţii drepţi învaţă despre justiţie în patru capitole. Fiecare capitol prezintă 

materiale menite să-i înveţe pe copii aspecte importante ale conceptului. 

      

Capitolul 1 – Ce este justiţia? 

Justiţia este definită ca dreptate, corectitudine. Problemele de justiţie sunt împărţite în 

categorii: distributive (modul de a împărţi lucrurile), corective (modul de a răspunde la 

greşeli şi prejudicii) şi procedurale (modul de a aduna de informaţii şi lua decizii). 

(Ghidul profesorului, pg. 5) 

 

Capitolul 2 – Care sunt modalităţile drepte de a împărţi lucrurile? (Justiţie 

distributivă) 

Copiii vor învăţa că a împărţi în mod drept nu înseamnă întotdeauna a împărţi în mod 

egal. Vor învăţa să ţină cont de nevoile, capacitatea şi meritul unei persoane atunci când 

distribuie diferite lucruri. (Ghidul profesorului, pg. 8)     

 

Capitolul 3 – Care sunt modalităţile drepte de a răspunde la o greşeală sau 

prejudiciu? (Justiţie corectivă) 



Acest capitol arată că este nevoie de un răspuns drept pentru a îndrepta lucrurile şi a 

preveni repetarea aceleiaşi greşeli sau prejudiciu. (Ghidul profesorului, pg. 11)  

 

Capitolul 4 – Care sunt modalităţile drepte de a afla ceva? Care sunt modalităţile 

drepte de a lua o decizie? (Justiţie procedurală) 

Copiii devin conştienţi de importanţa utilizării unor metode drepte de a aduna informaţii 

şi de a lua decizii. Vor învăţa să aplice câteva principii de bază ale justiţie procedurale. 

(Ghidul profesorului, pg. 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 1: Ce este justiţia? 

 

Rezumatul capitolului 

 

Copiii vor învăţa că justiţia şi dreptatea înseamnă acelaşi lucru. Vor învăţa că problemele 

de justiţie pot fi împărţite în trei categorii: modalităţi drepte de a împărţi lucrurile – 

justiţie distributivă; modalităţi drepte de a răspunde la o greşeală – justiţie corectivă; şi 

modalităţi corecte de a afla lucruri şi a lua decizii – justiţie procedurală.  

 

Obiective didactice 
 

Copiii ar trebui să ştie să facă următoarele: 

 Să explice că termenii de justiţie şi dreptate înseamnă acelaşi lucru 

 Să identifice trei tipuri de probleme de justiţie: modalităţi drepte de a împărţi 

lucrurile în cadrului unui grup; modalităţi drepte de a răspunde la o greşeală sau 

prejudiciu; modalităţi drepte de a afla lucruri şi de a lua o decizie 

 

Pregătire/Materiale necesare 

 

 Cartea cu povestea Ursuleţii drepţi învaţă despre justiţie, Capitolul 1 

 Hârtie şi creioane de desenat 

 Păpuşile care întruchipează persoanjele din poveste pe care le vor colora copiii; 

modelele se află la sfârşitul acestui ghid (opţional) 

 

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

 

Capitolul 1 introduce ideea că justiţia şi dreptatea au acelaşi înţeles. Există trei tipuri de 

probleme de justiţie: distributivă – cum împărţim lucrurile; corectivă – cum răspundem la 

greşeli şi prejudicii; şi procedurală – cum găsim informaţii şi luăm decizii. Copiilor li se 

prezintă importanţa aplicării acestor idei în viaţa lor cotidiană. Profesoara/profesorul le 

cere să se gândească la felul în care conceptul de dreptate  le afectează familia, şcoala, 

comunitatea.  

 

Copiii trebuie să înţeleagă că împărţim problemele de justiţie în trei categorii pentru că 

trebuie să ne punem întrebări diferite pentru a rezolva probleme diferite. Este bine ca mai 

întâi să identificăm categoria din care face parte o anumită problemă şi apoi să alegem 

setul corespunzător de întrebări pe care să ni le punem pentru a rezolva problema. 

Trebuie să ştim că justiţia în sine nu este împărţită în categorii. De asemenea, este 

important să ştim că în anumite situaţii pot apărea probleme care pot fi încadrate în mai 

multe categorii. 

  

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 

 

Asiguraţi-vă că elevii înţeleg faptul că justiţia şi dreptatea au aproximativ acelaşi înţeles. 

Conduceţi o discuţie despre cum folosim cuvântul dreptate în mod obişnuit.  

 



Discutaţi următoarele întrebări: 

 

 Ce lucru aţi văzut azi la şcoală (sau în altă locaţie) care a fost drept? De ce a fost 

drept? 

 Ce lucru aţi văzut azi la şcoală (sau în altă locaţie) care nu a fost drept? De ce nu a 

fost drept? 

 

Încurajaţi copiii să dea exemple din propria lor experienţă din clasă, din parc, sau cu 

prietenii. 

 

Lectură  

 

Ursuleţii drepţi învaţă despre justiţie 

 

Pregătiţi-i pe copii să asculte cu atenţie Capitolul 1, pe care îl veţi citi cu voce tare, 

prezentându-le un scurt rezumat al poveştii şi arătându-le câteva ilustraţii.  

 

Temele de discuţie din poveste sunt marcate prin laba de urs desenată pe margine. 

Capitolul 1 are patru teme de discuţie majore.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 5 

 

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

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

 

Ce problemă de justiţie a avut Roland? 

 

Roland a descoperit miere în scorbura unui copac. Problema lui era dacă să împartă 

mierea cu ceilalţi urşi sau să o păstreze pentru el.  

 

De ce ar vrea Roland să păstreze mierea pentru el? 

 

Unii ar putea lua poziţia „ce găsesc al meu să fie”. Roland are dreptul de a păstra 

mierea pentru că el a găsit-o, iar aceasta nu aparţinea nimănui altcuiva.   

 

De ce ar vrea Roland să împartă mierea cu ceilalţi urşi? 

 

Unii ar putea lua poziţia conform căreia toată lumea merită o porţie din norocul lui 

Roland datorită prieteniei existente între urşi.  

 

Ce credeţi că ar trebui să facă Roland? 

 

Copiii vor decide ce ar trebui să facă Roland pentru a rezolva problema legată de 

împărţirea mierii găsite. Orice vor decide, cereţi-le elevilor să dea motive pentru 

alegerea făcută. 

 



Joc de rol 

 

Dacă doriţi, îi puteţi pune pe copii să joace pe roluri dilema lui Roland. Modelele pentru 

păpuşi care pot fi decupate se află la sfârşitul acestui ghid. Puneţi-i pe copii să coloreze 

păpuşile înainte de demararea activităţii. În cadrul activităţii, un copil va juca rolul lui 

Roland, iar ceilalţi copii îi vor da sfaturi lui Roland cu privire la cum e drept să procedeze 

în această situaţie. Unii copii ar trebui să îl sfătuiască pe Roland să nu împartă mierea cu 

nimeni, iar alţii ar trebui să îl sfătuiască să o împartă şi cu ceilalţi urşi. După o scurtă 

discuţie între actori, cereţi-i lui Roland să decidă ce ar fi drept să facă şi să explice de ce. 

Ceilalţi copii pot comenta decizia luată de Roland. Cereţi-le să evalueze corectitudinea 

soluţiei lui Roland la această problemă.  

 

Întrebaţi-i pe copii: 

 

Aţi avut vreodată o problemă legată de a împărţi ceva cu altcineva? 

Cum aţi rezolvat problema? 

Vi s-a părut că obiectele au fost împărţite în mod corect? De ce sau de ce nu? 

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 6 

 

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

jos.  

 

Ce problemă de justiţie a avut mama Nagy? 

 

Mama Nagy a văzut-o pe Nety urcându-se în copac, iar acest lucru era împotriva 

regulilor familiei. Nety a greşit. Mama Nagy a trebuit să găsească un răspund drept 

la ceea ce a făcut Nety. 

 

Cum ar fi drept să se procedeze în această situaţie? 

 

Unii copii ar putea sugera ca mama Nagy să nu facă nimic. În fond şi la urma 

urmei, Nety s-a distrat şi nu s-a întâmplat nimic rău. Alţii ar putea sugera ca mama 

Nagy să o pedepsească pe Nety. Nety a încălcat o regulă stabilită pentru a o proteja. 

Ceea ce este important este ca elevii să înţeleagă că sunt posibile mai multe 

răspunsuri.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 7 

 

Povestea introduce un alt tip de problemă de justiţie – răspunsuri drepte când cineva face 

o greşeală sau cauzează un prejudiciu. 

 

Ce a făcut mama Nagy? A procedat corect? 

 

Mama Nagy i-a explicat lui Nety de ce este importantă regula şi nu a lăsat-o pe 

Nety să se joace până după prânz. 



 

Copiii ar putea spune că răspunsul mamei Nagy a ajutat-o pe Nety să înţeleagă de 

ce era greşit ceea ce făcuse. Răspunsul nu a fost exagerat, fiind pe măsura greşelii 

comise. Deoarece Nety a avut timp să-şi evalueze acţiunile, s-ar putea să nu mai 

comită aceeaşi greşeală altă dată. Ceea ce este important este ca elevii să înţeleagă 

faptul că, dintr-o gamă de răspunsuri posibile la această situaţie, unele sunt mai 

potrivite decât altele.  

 

I-aţi putea lăsa pe copii să decidă dacă răspunsul mamei Nagy a fost corect şi să 

ofere răspunsuri altenative. 

 

Joc de rol 

 

Dacă doriţi, îi puteţi pune pe copii să joace pe roluri dilema mamei Nagy folosind 

păpuşile de la sfârşitul acestui ghid.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 8 

 

Povestea introduce un alt tip de problemă de justiţie – modalităţi corecte de a aduna 

informaţii.  

 

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

jos. 

 

Ce problemă de justiţie au avut urşii? 

 

Vasilica le-a comandat urşilor să se joace de-a v-aţi ascunselea. Urşii nu au avut 

şansa de a decide ei singuri ce joc vor să joace.  

 

Care ar fi câteva modalităţi corecte de a decide ce jocuri să joace urşii? 

 

Acceptaţi orice răspuns rezonabil. 

 

Ce au făcut urşii? A fost drept? De ce? 

 

Tudor a sugerat că toţi copiii ar trebui să aibă şansa de a spune ce vor să se joace. 

Apoi ar putea vota sugestia care le-a plăcut cel mai mult. Urşii au votat ce anume 

vroiau să se joace prin ridicarea lăbuţei.  

 

Acest lucru a fost corect pentru că au folosit un proces de luare a deciziilor familiar 

tuturor. A fost corect pentru că toţi cei care au dorit să participe la acest proces au 

avut această şansă. În acest caz nu ar fi fost corect să i se permită unui singur copil 

să decidă ce să facă toţi.  

 

Joc de rol 

 



Dacă doriţi, îi puteţi pune pe copii să joace pe roluri această dilemă folosind păpuşile. 

Apoi le puteţi cere copiilor să evalueze deciziile luate în jocul de rol.   

 

 

Întrebaţi-i pe copii: 

 

A trebuit vreodată să alegeţi să faceţi ceva împreună cu alte persoane? 

Cum a decis grupul ce să facă? 

Decizia a fost luată în mod corect? 

Aţi obţinut ce aţi vrut? 

 

Idei pe care ar trebui să le ştie copiii 

 

Amintiţi-le copiilor că există trei tipuri de probleme de justiţie: 

 

 Modalităţi drepte de a împărţi lucruri 

 Răspunsuri drepte la greşeli 

 Modalităţi drepte de a lua decizii şi de a aduna informaţii 

 

Probleme de rezolvat 

 

Citiţi următoarele trei situaţii cu voce tare. Cereţi-le copiilor să evalueze corectitudinea a 

ceea ce s-a făcut pentru a rezolva problema. De ce a fost drept sau nedrept? Dacă soluţia 

nu a fost dreaptă, cum ar trebui să se procedeze în mod drept? 

 

Toţi copiii au mers la picnic în parc. Două fete au adunat tot gunoiul. (justiţie 

distributivă) 

 

Acesta este un exemplu de problemă legată de modalităţi drepte de a împărţi 

lucrurile. Avem de-a face cu o distribuţie nedreaptă pentru că nu toată lumea a 

participat la îndeplinirea sarcinii de a face curăţenie. Corect ar fi fost ca toată lumea 

să ajute la curăţenie.  

 

Doi băieţi au scris pe zidul casei vecinului. Mama lor i-a pus să cureţe zidul. 

(Justiţie corectivă) 
 

Acesta este un exemplu de răspuns drept la o greşeală. În fond, răspunsul este drept. 

Totuşi, mama ar fi putut să-şi petreacă puţin timp cu băieţii ajutându-i să înţeleagă 

de ce nu e bine să scrie pe zidurile vecinului.  

  

Băiatul şi-a dorit să fie ales de căpitanul echipei. De aceea, i-a oferit nişte 

bomboane pentru a o ajuta să se decidă. (Justiţie procedurală) 

 

Această situaţie este în primul rând un exemplu de problemă legată de moduri 

corecte de a lua o hotărâre. Procedura folosită nu este dreaptă. Este incorect ca 



cineva să influenţeze, în mod nedrept, rezultatul unei decizii. Decizia trebuie luată 

pe baza nevoilor, capacităţii şi meritului.  

 

Activitate finală 
 

Cereţi-i unei persoane să vă povestească despre ceva ce crede că este nedrept. Ascultaţi 

cu atenţie povestea. Apoi decideţi ce fel de problemă de justiţie a descris acea persoană. 

Spuneţi şi colegilor voştri ce aţi aflat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolul 2: Care sunt modalităţile drepte de a împărţi lucrurile? 

 

 

Rezumatul capitolului 

 

Copiii vor învăţa că pentru a lua decizii drepte legate de împărţirea lucrurilor, trebuie să 

ia în considerare felul în care oamenii se aseamănă şi diferă în ceea ce priveşte nevoile, 

capacitatea şi meritul. 

 

Obiective didactice 

 

Copiii ar trebui să ştie să facă următoarele: 

 

 Să identifice lucruri pe care oamenii din şcoală, de acasă, sau din comunitate ar 

putea împărţi 

 Să explice felul în care ideile de nevoie, capacitate şi merit ne pot ajuta să 

rezolvăm probleme legate de modalităţi drepte de a împărţi lucrurile 

 Să aplice ideile de nevoie, capacitate şi merit pentru a decide dacă ceea ce s-a 

întâmplat într-o anumită situaţie a fost drept 

 

Pregătire/Materiale necesare 

 

 Cartea cu povestea Ursuleţii drepţi învaţă despre justiţie, Capitolul 2 

 Marionetele care întruchipează personajele din povestea „Găinuşa roşie”; 

modelele pentru decupare se află la sfârşitul acestui ghid 

 Hârtie şi creioane de desenat 

 

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

 

Capitolul 2 prezintă ideea că distribuirea unui beneficiu sau a unei obligaţii în mod egal 

nu este întotdeauna corectă. Beneficiile sunt lucruri pe care majoritatea oamenilor le 

doresc, cum ar fi laude, salariu, o slujbă, o vacanţă. Obligaţiile sunt lucruri care de multe 

ori sunt necesare, dar pe care uneori nu ni le dorim, cum ar fi treburile casnice, impozite, 

penalităţi şi pedepse. O distribuţie corectă a unui beneficiu sau a unei obligaţii ne poate 

cere să-i tratăm pe oameni diferit. Pentru a realiza o distribuţie corectă a lucrurilor, 

trebuie să facem o comparaţie între oamenii care ar primi beneficiul sau obligaţa 

respectivă. Astfel, ar trebui să comparăm felul în care oamenii se aseamănă sau diferă în 

ceea ce priveşte nevoile lor, capacitatea sau meritele lor.  

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 

 

Cereţi-le copiilor să identifice câteva lucruri pe care le împart acasă, la şcoală, sau cu 

vecinii. Scrieţi câteva idei pe tablă. Spuneţi-le copiilor să clasifice lucrurile de pe listă în 

lucruri care ne plac şi pe care le dorim şi în lucruri care nu ne plac sau pe care nu le 



dorim. Copiii trebuie să înţeleagă că, de multe ori, trebuie să împărţim atât beneficii cât şi 

obligaţii.  

 

Lectură  

 

Urşii drepţi învaţă despre justiţie 

 

Introduceţi Capitolul 2 recapitulând evenimentele din poveste până în acest moment şi 

arătându-le elevilor câteva ilustraţii.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 11 

 

Ajutaţi-i pe copii să facă diferenţa între „a vrea” şi „a avea nevoie”. Discuţia ar trebui să-i 

ajute pe copii să înţeleagă ideea de nevoie ca ceva ce trebuie luat în considerare atunci 

când se decide cine ce primeşte. Urşii se aseamănă în ceea ce priveşte faptul că au nevoie 

de hrană (şi tuturor le place şi doresc să mănânce fructe de pădure). 

 

Factorul important de care trebuie să se ţină seama în această situaţie este diferenţa dintre 

urşi în ceea ce priveşte mărimea lor şi, deci, nevoia de hrană. 

 

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

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

 

 

„De ce nu  primesc un bol mare, ca tata Ionescu? Nu e drept.” 

 

Diferenţa în ceea ce priveşte porţiile servite la masă este legată de diferenţele dintre 

urşi în ceea ce priveşte nevoia lor de a consuma cantităţi diferite de hrană. Deşi 

Tudor ar fi dorit o porţie la fel de mare ca cea a celorlalţi, el nu avea nevoie de atâta 

mâncare ca şi urşii mai mari pentru a fi sănătos.  

 

Copiii vor decide dacă Tudor şi Bebe Maia ar trebui să primească porţii mai mari de 

fructe. Copiii trebuie să-şi susţină poziţia pe baza ideii de nevoie. Răspunsul cel mai 

probabil este că, datorită mărimii şi nevoii de mâncare mai mici a copiilor, este 

drept ca aceştia să primească o porţie mai mică.    

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 12 

 

Discuţia ar trebui să-i ajute pe copii să înţeleagă ideea de capacitate ca ceva ce trebuie 

luat în considerare atunci când se decide cine ce primeşte. Urşii se aseamănă în ceea ce 

priveşte faptul că le place şi vor să joace fotbal. Factorul important care trebuie luat în 

considerare în această situaţie este diferenţa dintre urşi în ceea ce priveşte capacitatea lor. 

Observaţi că lui Tudor şi Saşa li s-au alocat poziţii în conformitate cu abilităţile lor.   

 

Discutaţi următoarea chestiune: 

 



„Când o să fii mai mare o să poţi să fii mijlocaş, îi spuse tata Ionescu. Acum 

poţi să fii în fruntea galeriei.” 

 

Bebe Maia poate să dea în minge dar nu are capacitatea de a şuta destul de tare. 

Este mică şi nu are suficientă putere. Pe de altă parte, Roland este mai mare, mai 

puternic şi ştie să şuteze mingea în direcţia potrivită. Roland are capacitatea de a fi 

mijlocaş.  

 

Copiii vor decide dacă Bebe Maia ar trebui să fie mijlocaş. Dacă scopul jocului este 

ca cea mai bună echipă să câştige, atunci este drept şi de înţeles ca poziţiile să fie 

ocupate de persoanele cele mai capabile pentru ele. Datorită incapacităţii lui Bebe 

Maia, este drept şi de înţeles să nu i se permită să joace în calitate de mijlocaş.  

 

Totuşi, unii copii ar putea argumenta în mod rezonabil că bebe Maia trebuie să 

înveţe să joace acest joc şi, de aceea, ar fi util pentru ea să joace ca mijlocaş. Dacă 

scopul jocului este acela de a-i ajuta pe copii să înveţe să joace în diferite poziţii şi 

de a le oferi şansa de a-şi descoperi şi dezvolta aptitudinile, atunci ar fi drept şi de 

înţeles să folosim ideea de nevoie atunci când distribuim rolurile în cadrul jocului.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 15 

 

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă ideea de merit ca ceva ce trebuie luat în considerare atunci 

când se decide cine ce primeşte. Urşii se aseamănă în ceea ce priveşte faptul că au repetat 

foarte mult pentru spectacol. Nu există nici o justificare în poveste pentru a-l priva pe 

oricare dintre urşi de a-şi interpreta rolul în spectacol, aşa cum ar fi putut să se întâmple 

dacă vreunul nu ar fi fost cuminte sau ar fi fost prea mic pentru acest lucru. Cererea lui 

bebe Maia de a-şi repeta numărul se bazează pe faptul că este bebeluş şi are nevoie de 

mai multă atenţie decât ceilalţi copii. De asemenea, bebe Maia a primit o porţie mai mică 

de fructe şi nu a participat la jocul de fotbal. Pentru că bebe Maia a fost tratată diferit în 

alte situaţii, ea susţine că merită să-şi repete numărul.  

 

Copiii vor folosi ideile de nevoie, capacitate şi merit pentru a-şi susţine poziţiile.  

 

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

jos. 

 

„Acum merit să-mi mai fac o dată numărul. E drept, nu-i aşa?” 

 

Bebe Maia spune că merită să-şi repete numărul pentru că a primit o porţie mai 

mică de fructe şi nu a fost lăsată să fie mijlocaş. De aceea, merită un tratament 

special în această situaţie. Unii copii ar putea susţine că purtarea lui bebe Maia a 

perturbat spectacolul şi, de aceea, nu merită să-şi facă numărul încă o dată.  

 

Copiii vor fi lăsaţi să decidă dacă bebe Maia ar trebui să-şi repete numărul sau nu.   

 



Probleme de rezolvat 

 

Citiţi-le copiilor fiecare din următoarele situaţii. Întrebaţi-i pe copii dacă felul în care au 

fost împărţite lucrurile a fost drept. Cereţi-le să evalueze corectitudinea distribuţiei pe 

baza nevoii, capacităţii şi meritului. Dacă soluţia a fost nedreaptă, cum ar fi drept să se 

procedeze? 

 

1. La prânz, cel mai mare băiat a primit un măr mic. Cel mai mic băiat a primit 

două mere mari.  

 

Pe baza nevoii, distribuţia este nedreaptă. Ambii băieţi au nevoie de nutriţie. 

Băiatul mai mare are nevoie de mai multă hrană pentru a se menţine în formă decât 

băiatul mai mic. Unii ar putea argumenta că băiatul mai mic trebuie să mănânce 

mai mult pentru a creşte mai repede.  

 

2. Atât Traian cât şi Simina au vrut să fie Winnie-the-Pooh în spectacolul de la 

şcoală. Simina e o actriţă mai bună dar Traian a fost cel ales. 

  

Pe baza capacităţii, distribuţia este nedreaptă. Simina are aptitudini actoriceşti mai 

bune decât Traian. Unii copii ar putea aduce argumente pe baza nevoii. Traian 

trebuie să-şi îmbunătăţească aptitudinile actoriceşti, iar alegerea lui pentru acest rol 

îi va da şansa de a face acest lucru.  

 

3. Trei copii au încălcat o regulă a clasei şi de aceea profesoara nu le-a dat voie să se 

joace în timpul pauzei. 

   
Distribuirea pedepsei în acest caz este dreaptă. Toţi cei trei copii se aseamănă în 

ceea ce priveşte faptul că toţi trei au încălcat regula şi merită acest răspuns. Toţi trei 

au primit aceeaşi sancţiune.  

 

Ar fi nedrept ca un copil să primească o mustrare iar ceilalţi doi să nu fie lăsaţi să 

iasă în pauză. Nu există nici o indicaţie că unul dintre copii a încălcat regula dintr-

un motiv justificat sau că un copil încalcă reguli în mod obişnuit, caz în care 

sancţiunile ar putea fi diferite. Dacă profesoara ar fi pedepsit întreaga clasă, atunci 

distribuţia ar fi fost nedreaptă. De asemenea, dacă cei trei copii care au mai încălcat 

această regulă şi înainte ar primi doar o mustrare, atunci distribuţia ar fi nedreaptă.    

 

Activităţi finale 

 

Copiii pot aplica ceea ce au învăţat despre rezolvarea problemelor legate de modalităţi 

drepte de a împărţi lucrurile  la o poveste cunoscută, „Găinuşa roşie”. Citiţi povestea cu 

voce tare. Dacă aveţi mai mulţi de patru copii, atunci împărţiţi-i în grupuri. Fiecare grup 

va crea un scurt spectacol de păpuşi care să ofere o soluţie la problemă. Încurajaţi-i pe 

copii să folosească ideile de nevoie, capacitate şi merit.  

 



Fiecare copil va juca rolul unui personaj din poveste: Găinuşa roşie, Câinele, Pisica şi 

Şoricelul. Dacă e nevoie, copiii pot juca mai multe roluri.  

 

Acordaţi-le copiilor timp pentru a-şi colora păpuşile şi a pregăti spectacolul.  

 

La sfârşitul fiecărui spectacol, discutaţi dacă soluţia grupului a fost dreaptă.  

 

Găinuşa Roşie 

 

Găinuşa Roşie locuia împreună cu puişorul ei. Vecinii ei erau Câinele, Pisica şi Şoricelul.  

 

Găinuşa Roşie a plantat nişte grâu. Îl va folosi pentru a face pâine.  

 

I-a rugat pe Câine, Pisică şi Şoricel să o ajute. Toţi trei au spus: 

 

- Nu, suntem prea ocupaţi. 

 

Grâul a crescut tot mai mare. Găinuşa Roşie a tăiat grâul şi l-a măcinat. I-a rugat pe 

Câine, Pisică şi Şoricel să o ajute. Toţi trei au spus: 

 

- Nu, acum citim. 

 

Găinuşa Roşie a amestecat grâul cu lapte, sare şi miere pentru a face pâine. I-a rugat pe 

Câine, Pisică şi Şoricel să o ajute. Toţi trei au spus: 

 

- Nu, suntem prea obosiţi. 

 

Găinuşa Roşie a copt pâinea. Aceasta mirosea aşa de bine. Când pâinea a fost coaptă, ea a 

spus: 

 

- Hai puişorul meu drag, hai să mâncăm. 

 

Chiar atunci a auzit pe cineva bătând la uşă. Erau Câinele, Pisica şi Şoricelul.  

 

- Ne e foame, au spus toţi trei. Găinuşă Roşie, nu vrei să ne dai şi nouă nişte pâine? 

- Nu ştiu, se gândi Găinuşa Roşie. Să vă dau şi vouă? Ce ar fi drept să fac? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 3: Care sunt modalităţile drepte de a răspunde la o greşeală sau prejudiciu? 

 

Rezumatul capitolului 

 

Copiii vor învăţa câteva modalităţi drepte de a răspunde la o greşeală comisă de cineva 

sau la un prejudiciu cauzat de cineva. Vor învăţa că un răspuns drept la o greşeală sau 

prejudiciu este necesar pentru a îndrepta lucrurile şi pentru a preveni repetarea aceleiaşi 

greşeli sau prejuduciu. 

 

Obiective didactice 

 

Copiii ar trebui să ştie să facă următoarele: 

 

 Să explice sensul termenilor greşeală şi prejudiciu. 

 Să explice de ce ne dorim un răspuns drept atunci când cineva comite o greşeală 

sau cauzează un prejudiciu. 

 Să decidă un răspuns drept la o greşeală sau un prejudiciu. 

 

Pregătire/Materiale necesare 

 

 Cartea cu povestea Urşii drepţi învaţă despre justiţie, Capitolul 3 

 

 

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

 

Capitolul 3 le introduce copiilor ideea de răspunsuri drepte la greşeli şi prejudicii. În 

general, o greşeală este încălcarea unei reguli, a unei norme, sau a unui principiu moral. 

Un prejudiciu este dăunarea unei proprietăţi sau a unei persoane sau violarea drepturilor 

unei persoane. 

 

Greşelile şi prejudiciile pot apărea independent unele faţă de altele. De multe ori, 

greşelile şi prejudiciile apar în acelaşi timp. Atunci când apar greşeli sau prejudicii, vrem 

să îndreptăm lucrurile. Adică, vrem ca lucrurile să revină la forma de dinaintea producerii 

greşelii sau prejuduciului. Acesta este unul din scopurile jusiţiei corective. Totuşi, unele 

lucruri nu pot fi restabilite, de exemplu, o viaţă. Stabilirea unui răspuns drept în astfel de 

situaţii poate fi dificilă. 

 

Un al doilea scop al justiţie corective este de a preveni ca persoana respectivă să comită o 

greşeală similară sau să provoace un prejudiciu similar în viitor.  

 

Discuţia ar trebui să consolideze ideile de greşeli şi prejudicii. Aceasta ar trebui să îi ajute 

pe copii să înţeleagă că, atunci când stabilesc un răspuns drept, trebuie să ia în 

considerare câteva lucruri.  

 

Instrumente intelectuale pentru acest capitol 

 



Mai întâi, vrem să ştim cât de serioasă e greşeala sau prejudiciul. 

 

În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare persoana care comite greşeala sau 

cauzează prejudiciul. 

 

 Persoana a comis greşeala sau a cauzat prejudiciul intenţionat sau accidental? 

 A mai făcut persoana o greşeală sau un prejudiciu similar înainte? 

 Persoanei îi pare rău pentru ceea ce a făcut? 

 

În al treilea rând, trebuie să luăm în considerare persoana sau persoanele care au de 

suferit în urma greşelii sau prejudiciului.  

 

 Cât de bine sau cât de repede îşi poate reveni persoana? 

 Persoana a contribuit în vreun fel la comiterea greşelii sau cauzarea prejudiciului? 

 

În sfârşit, odată ce ne-am gândit la un răspuns, vrem să ne asigurăm că acesta nu violează 

alte valori importante, cum ar fi demnitatea umană, alte drepturi, sau ideile de 

proporţionalitate şi practicabilitate.  

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 

 

Cereţi-le copiilor să identifice câteva greşeli sau prejudicii de acasă, la şcoală, sau din 

cartierul în care locuiesc. Spuneţi-le să decidă care ar fi un răspuns drept atunci când se 

întâmplă aceste lucruri. Copiii trebuie să înţeleagă că vrem să răspundem la o greşeală 

sau la un prejudiciu pentru a îndrepta lucrurile, dacă este posibil.  

 

Lectură  

 

Urşii drepţi învaţă despre justiţie 

 

Introduceţi Capitolului 3 prezentându-le copiilor un rezumat al poveştii până în acest 

moment şi arătându-le câteva ilustraţii. Capitolul 3 are două teme de discuţie majore. 

 

Citiţi până la tema de discuţie de la p. 19 

 

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

jos.  

 

Ce greşeli sau prejudicii s-au întâmplat în această parte a poveştii? 

 

Vasilica i-a luat creionul lui Momo fără a-i cere voie. Acest lucru este greşit. 

Vasilica a şi rupt creionul, a deranjat ora, şi a speriat-o pe Momo. Acestea sunt 

prejudicii.   

 

Cum credeţi că e drept să se procedeze în această situaţie? 

 



Sunt posibile mai multe răspunsuri drepte. Profesoara ar putea sta de vorbă cu 

Vasilica pentru a-i explica faptul că ceea ce a făcut e greşit. Vasilica i-ar putea cere 

scuze lui Momo şi colegilor ei. Totuşi, aceste lucruri nu are repara proprietatea 

stricată. Vasilica ar putea returna creionul, iar apoi ar putea să-şi împartă creioanele 

sale cu Momo. Vasilica ar putea să-i cumpere lui Momo un creion nou.  

 

Terminaţi de citit pagina 19, apoi întrebaţi-i pe copii: Momo a procedat în mod 

drept? De ce sau de ce nu? 

 

Acceptaţi orice răspunsuri rezonabile.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la p. 21 

 

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

jos.  

  

 

Roland a procedat corect? 

 

În timp ce copiii îşi aşteptau rândul să dea cu mingea la coş, Roland s-a băgat în 

faţă. Aceasta este o greşeală. Deşi poate că nu există o regulă explicită, există o 

regulă uzuală care ne cere să ne aşteptăm rândul stând la coadă. De asemenea, 

Roland l-a minţit pe profesor când i-a spus că ceilalţi copii l-au lăsat să se bage în 

faţă. Din nou, poate că nu există o regulă explicită cu privire la minţit, dar acest 

lucru violează un precept moral care se referă la onestitate.  

 

Roland a deranjat jocul şi procedurile ordonate ale terenului de joacă. De asemenea, 

nu i-a lăsat pe copiii care ajunseseră la rând să se bucure de dreptul câştigat de a da 

cu mingea la coş.  

 

Ce ar trebui să facă profesorul? 
 

În acest moment, copiii vor fi lăsaţi să stabilească un răspuns drept la greşelile şi 

prejudiciile din poveste. Folosiţi următoarele întrebări (instrumente intelectuale) 

pentru a-i ajuta pe copii să găsească un răspuns drept:  

 

 Cât de serioase sunt greşelile şi prejudiciile? 

 Roland a comis greşelile şi a cauzat prejudiciile intenţionat sau accidental? 

 Roland a mai avut comportamente similare în trecut? 

 Îi pare rău lui Roland pentru ce a făcut? 

 Gândiţi-vă la oamenii care au suferit de pe urma greşelilor şi prejudiciilor. 

Au contribuit şi ei la acestea în vreun fel? 

 

Citiţi ceea ce a mai rămas de pe p. 22 

 



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

jos.  

 

Răspunsul din poveste este drept? De ce sau de ce nu? 

 

Observaţi că Roland a decis să nu se mai bage niciodată în faţă. Răspunsul a 

contribuit la corectarea greşelilor şi prejudiciilor. De asemenea, a contribuit la 

prevenirea repetării unor greşeli sau prejudicii similare de către Roland.  

 

Probleme de rezolvat 

 

Citiţi copiilor următoarea situaţie. Ajutaţi-i să stabilească un răspuns drept. Puneţi-le 

aceleaşi întrebări (instrumente intelectuale) de mai sus pentru a decide cât de serioasă 

este greşeala; cine este responsabil; şi ce acţiune corectivă ar trebui pusă în aplicare.  

 

Urmărirea  

 

Bianca fugea după Tatiana pe coridor. Biancăi îi plăcea să fugă şi să urmărească alte 

persoane. Profesoara i-a spus în repetate rânduri: 

 

- Nu e voie să fugi pe coridoare, ai putea lovi pe cineva! 

 

Tatiana s-a ciocnit de Ionel. Acesta şi-a vărsat laptele şi s-a udat tot. Profesoara a văzut ce 

s-a întâmplat.  

 

- Copii, veniţi cu mine, le-a spus ea. 

 

Activitate finală 

 

Cereţi-le copiilor să deseneze o greşeală sau un prejudiciu (real sau imaginar) care s-a 

întâmplat la şcoală, acasă, sau în comunitate. Spuneţi-le copiilor să le arate şi colegilor 

desenele. Cereţi-le să povestească ce s-a întâmplat şi să stabilească un răspuns drept la 

greşeala sau prejudiciul din desen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 4: Care sunt modalităţile drepte de a afla ceva? Care sunt modalităţile drepte 

de a lua o decizie? 

 

Rezumatul capitolului 

 

Copiii vor învăţa importanţa folosirii unor proceduri corecte pentru a aduna informaţii şi 

a lua decizii. Vor învăţa să analizeze probleme legate de modalităţi corecte de a afla ceva 

şi de a lua decizii. Apoi vor aplica aceste idei pentru a analiza problemele prezentate în 

acest capitol. 

 

Obiective didactice 

 

Copiii ar trebui să ştie să facă următoarele: 

 

 Să înţeleagă ce înseamnă să foloseşti moduri drepte/corecte de a aduna informaţii 

şi de a lua decizii. 

 Să explice de ce este important să avem modalităţi drepte de a aduna informaţii şi 

de a lua decizii. 

 Să decidă care sunt modalităţile drepte de a aduna informaţii şi de a lua decizii 

într-o anumită situaţie.  

 

Pregătire/Materiale necesare 

 Cartea cu povestea Ursuleţii drepţi învaţă despre justiţie, Capitolul 4 

 Hârtie şi creioane pentru desenat 

 

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

 

Capitolul 4 introduce ideea de modalităţi drepte/corecte de a afla ceva şi modalităţi 

drepte/corecte de a lua decizii. Aceasta este justiţia procedurală, care are trei scopuri 

principale: 

 

 Să mărească şansele ca toate informaţiile necesare pentru luare unor decizii 

înţelepte şi drepte să fie adunate 

 Să asigure o utilizare înţeleaptă şi corectă a informaţiilor în procesul decizional 

 Să protejeze dreptul la intimitate, demnitatea umană şi alte valori şi interese 

importante 

 

Modalităţile drepte de a afla ceva conţin principii constituţionale de bază, cum ar fi 

dreptul de a avea martori care să depună mărturie în favoarea cuiva şi de a pune întrebări 

martorilor care depun mărturie împotriva cuiva. Modalităţile drepte includ adunarea 

informaţiilor fără a recurge la forţă, violarea inutilă a intimităţii, sau la alte metode care 

nu sunt juste.  

 

Modalităţile drepte de a lua decizii includ principiul de bază conform căruia oamenii care 

sunt afectaţi de o decizie ar trebui să contribuie la luarea acelei decizii. Participanţii ar 

trebui să cunoască procedurile care vor fi urmate, iar procesul în sine ar trebui să se 



desfăşoare într-un mod imparţial. Procedurile drepte tind să legitimeze deciziile, să 

mărească gradul de conformitate şi să promoveze respectul pentru autoritate. 

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 

 

Cereţi-le copiilor să identifice o situaţie în care cineva a încercat să afle ceva. Cum a 

procedat persoana pentru a afla informaţii? Întrebaţi-i dacă procedurile folosite pentru a 

aduna informaţii au fost drepte.  

 

Discuţia ar trebui să-i ajute pe copii să înţeleagă importanţa adunării informaţiilor de la 

toate persoanele care ar putea şti ceva legat de un incident anume. Acest lucru le va 

permite să descopere faptele necesare pentru a lua o decizie dreaptă şi înţeleaptă cu 

privire la ce ar trebui să facă. Copiii ar trebui să înţeleagă următoarele: 

 

 Nevoia de a nu acuza o persoană de ceva greşit până când nu există suficiente 

dovezi în acest sens 

 Importanţa de a-i permite persoanei să-şi spună propria versiune cu privire la ce s-

a întâmplat şi să aducă şi alte persoane care să îi ia apărarea 

 Nevoia de a proceda în mod drept când se adună informaţii  

 

Lectură 

 

Ursuleţii drepţi învaţă despre justiţie 

 

Introduceţi Capitolul 4 recapitulând cu elevii povestea până în acest moment şi arătându-

le câteva ilustraţii.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la p. 27 

 

Discutaţi următoarele întrebări cu elevii. Pentru fiecare întrebare din acest capitol, 

acceptaţi orice răspuns rezonabil.  

 

De ce era supărat bucătarul? 

 

Bucătarul era supărat pentru că bănuia că Saşa şi Nety au luat prăjiturile care 

lipseau.  

 

După ce Saşa şi Nety au spus că sunt nevinovaţi, bucătarul nu a ştiut ce să facă 

pentru a descoperi cine a luat prăjiturile care lipseau. 

 

Care sunt modalităţile drepte de a afla ceva în această situaţie? 

 

Sugestiile ar putea include importanţa de a-i întreba pe Nety şi pe Saşa (separat pe 

fiecare) ce ştiu cu privire la acest lucru, pentru că ei au lucrat împreună în bucătărie. 

Unii copii ar putea spune că Saşa şi Nety nu sunt martori de încredere pentru că 

sunt prieteni. 



 

Citiţi până la p. 29, unde se termină episodul cu prăjiturile 

 

Discutaţi următoarele întrebări: 

 

Bucătarul i-a tratat drept pe Saşa şi pe Nety? 

 

Prima reacţie a bucătarului a fost nedreaptă. Suspiciunile sale cu privire la persoana 

care a luat prăjiturile se bazau pe faptul că lui Saşa îi plăceau prăjiturile şi că acesta 

a mirosit prăjiturile când au fost scoase din cuptor. 

 

Apoi bucătarul s-a hotărât să o întrebe pe Nety dacă ea a văzut ce s-a întâmplat. 

Aceasta a răspuns că ea şi Saşa au fost împreună tot timpul. Bucătarul s-a hotărât să 

facă şi alte investigaţii şi să vorbească cu câţiva elevi de pe hol. Apoi s-a uitat prin 

cameră şi a văzut că geamul era deschis. Bucătarul şi Nety au descoperit că cel 

responsabil de dispariţia prăjiturilor era dl. Gaiţă. 

 

Bucătarul i-a cerut scuze lui Saşa şi le-a dat lui Saşa şi lui Nety o prăjitură în plus 

pentru a le arăta că îi pare rău că a ţipat la ei. La sfârşit, procedurile pe care le-a 

folosit bucătarul pentru a afla ceva au fost drepte.   

  

Citiţi până la tema de discuţie de la p. 30 

 

Discutaţi următoarea întrebare cu elevii: 

 

Care ar fi o modalitate dreaptă de a alege şeful clasei? 

 

Câţiva ursuleţi şi-au exprimat dorinţa de a fi şeful clasei. Profesoara a vrut să decidă 

în mod drept cine să fie şeful clasei. 

 

Roland a spus că el vrea să fie şeful clasei. Dacă profesoara ar fi fost de acord cu 

cerinţa lui Roland, ar fi luat o decizie în mod nedrept.  

 

Modalităţile drepte de a lua o decizie în această situaţie ar putea include ca 

profesoara să asculte ideile elevilor ursuleţi şi să le ia în considerare atunci când ea 

însăşi ia decizia, sau să-i permită fiecărui elev să-şi exprime propriile păreri, să le 

enumere pe tablă şi să permită ca decizia să fie luată prin vot majoritar. 

 

Ambele opţiuni respectă valoarea demnităţii umane şi dreptul de a participa la 

procesul de luare a deciziilor care îi pot afecta viaţa unei persoane. Ambele opţiuni 

legitimează decizia. 

 

Citiţi până la tema de discuţie de la p. 32 

 

Discutaţi următoarea întrebare cu elevii: 

 



Care ar putea fi o modalitate dreaptă în care şeful clasei (Momo) să decidă ce 

jocuri să joace copiii? 

 

Acceptaţi orice răspunsuri rezonabile din partea elevilor. Asiguraţi-vă că elevii 

oferă motive pentru răspunsurile alese. 

 

Discuţia ar trebui să-i ajute pe copii să înţeleagă principiul conform căruia este drept ca 

oamenii care pot fi afectaţi de o decizie să aibă un cuvând de spus în luarea acelei decizii. 

Acest lucru poate include să li se permită să-şi exprime părerile în faţa factorului 

decizional sau să participe la luarea deciziei votând sau ajungând la un consens.  

 

Observaţie pentru profesor 

 

La baza acestui principiu stă noţiunea că această participare este impusă de credinţa în 

demnitatea umană şi de considerente practice precum faptul că persoanele care participă 

la luarea deciziei o vor respecta mai mult decât acele persoane cărora li se impune o 

anumită decizie fără a fi consultate. 

 

Probleme de rezolvat 
 

Citiţi situaţia de mai jos. Cereţi-le copiilor să decidă dacă procedurile folosite pentru a 

aduna informaţii au fost drepte. Cereţi-le copiilor să sugereze modalităţi prin care 

procedurile din poveste să devină drepte.  

 

Geamul spart 

 

Într-o zi, o minge de fotbal a trecut prin geamul d-nei Ionescu. Pe minge era scris Alex. 

D-na Ionescu a ieşit afară şi a văzut câteva fete şi câteva băieţi care se jucau. A pus mâna 

pe primul băiat şi l-a întrebat: 

 

- Te cheamă Alex cumva? 

- Nu, a răspuns el. 

 

Înainte ca băiatul să poată să spună ceva, d-na Ionescu a spus: 

 

- Nu te cred. Scoate tot ce ai în buzunare şi arată-mi ceva pe care e scris numele 

tău.  

 

Chiar în acel moment pe acolo trecu un alt vecin care spuse: 

 

- Am văzut ce s-a întâmplat. Un alt băiat a lovit mingea, dar a fugit imediat ce 

mingea a trecut prin geamul dv.  

 

Ceilalţi copii au spus că aşa e. Alex nu era acolo. D-na Ionescu i-a cerut scuze băiatului. 

 

Activitate finală 



 

Puneţi-i pe copii să întrebe un adult în ce mod acesta ia decizii drepte. Apoi spuneţi-le să 

deseneze o persoană care ia o decizie dreaptă. Cereţi-le să explice de ce situaţia este 

dreaptă.  

 

Activităţi de evaluare pentru lecţiile despre justiţie 

 

Capitolul 1 

 

Scrieţi o poveste sau o poezie despre unul dintre cele trei tipuri de probleme de justiţie. 

Poate fi despre modalităţi drepte de a împărţi lucruri, despre modalităţi drepte de a 

răspunde la o greşeală, sau modalităţi drepte de a aduna informaţii şi a lua decizii.  

 

Capitolul 2 

 

Prefaceţi-vă că sunteţi reporteri. Rugaţi pe cineva să vă povestească despre o situaţie când 

a avut de-a face cu o problemă de justiţie. Ce a făcut acea persoană? A folosit ideile de 

nevoie, capacitate şi merit pentru a rezolva problema? Cum a decis ce să facă? Faceţi un 

desen al incidentului descris de persoana intervievată.  

 

Capitolul 3 

 

Rugaţi pe cineva să vă ajute să vă uitaţi într-un ziar sau o revistă pentru a găsi o poveste 

despre o greşeală sau un prejudiciu. Rugaţi-o pe acea persoană să vă ajute să citiţi 

articolul. Răspunsul a fost drept? De ce? Puteţi organiza un spectacol de teatru de păpuşi 

pentru a povesti ce aţi citit în articolul respectiv.    

 

Capitolul 4 

 

Urmăriţi unul din serialele voastre preferate la televizor. În timp ce îl urmăriţi, gândiţi-vă 

la modul în care personajele iau decizii. Explicaţi-i unui adult cum cineva din serial a 

adunat informaţii sau a luat decizii. Persoana respectivă a procedat în mod drept? 

 

Faceţi un „Album al justiţiei.” Decupaţi poze din ziare şi reviste sau faceţi poze familiei 

şi prietenilor voştri. Puneţi pozele în album şi scrieţi ce fel de dreptate este prezentată în 

poza respectivă. Vă poate ajuta cineva mai în vârstă.      

 

 

  

 


