
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 responsabilitate 

 

Această curriculă prezintă pe scurt conceptul de responsabilitate, ca şi concept intrinsec 

nu doar democraţiei, ci societăţii însăşi. Dacă indivizii nu îşi exercită sau nu îşi asumă 

responsabilitatea persoanală şi nimic altceva nu îi ia locul acesteia, societatea ca entitate 

va avea de suferit.  

 

Simţul responsabilităţii este un agent cheie în promovarea coeziunii sociale. Fără el, 

ordinea socială ar scădea până ar ajunge o condiţie în care interesul personal ar domina 

orice alte considerente.  

 

Pe de altă parte, dacă individului i se neagă responsabilitatea pentru acţiunile sale pentru 

a fi trasferată asupra altora, acest lucru este o recunoaştere tacită că indivizii obişnuiţi nu 

pot sau nu ar trebui să-şi controleze propriul destin. Dacă individului i se limitează 

libertatea sau abilitatea de a-şi asuma răspunderea pentru actele sale, libertatea nu poate 

înflori.  

 

Această curriculă are menirea de a-i face pe copii mai conştienţi de importanţa 

responsabilităţii în viaţa lor şi de locul pe care aceasta îl ocupă în societatea 

contemporană. Scopul nostru este acela de a le încuraja capacitatea şi înclinaţia de a trata 

problemele de responsabilitate în mod eficient şi înţelept. Pentru a-i ghida pe elevi în 

discuţiile legate de aceste probleme, a fost elaborată o serie de întrebări, sau „instrumente 

intelectuale”, care apar în diferite segmente ale poveştii.  

     

Capitolul 1 – Ce este responsabilitatea? 

În acest capitol se defineşte conceptul – copiii învaţă că există îndatoriri şi obligaţii pe 

care oamenii trebuie să le îndeplinească sau să nu le îndeplinească. (Ghidul profesorului, 

pg. 5) 

 

Capitolul 2 – Cum putem decide dacă să ne asumăm o responsabilitate sau nu? 

Îndeplinirea responsabilităţilor atrage după sine anumite consecinţe. Copiii vor învăţa să 

evalueze beneficiile şi costurile îndeplinirii sau neîndeplinirii responsabilităţilor. Vor 

învăţa că există recompense sau penalităţi pentru fiecare dintre cele două opţiuni. (Ghidul 

profesorului, pg. 8)     

 

Capitolul 3 – Cum putem alege între mai multe responsabilităţi concurente? 

Există situaţii în care o persoană are mai multe responsabilităţi în acelaşi timp. Copiii vor 

învăţa să identifice responsabilităţi concurente comune. Vor învăţa că există valori şi 

interese care pot intra în conflict cu responsabilităţile. (Ghidul profesorului, pg. 11)  

 

Capitolul 4 – Cum ştim cine este responsabil? 

Copiii vor învăţa de ce este important să ştie cine este responsabil în anumite situaţii. 

Putem trage la răspundere o persoană pentru greşelile comise sau prejudiciile cauzate sau 

putem recompensa o persoană sau un grup pentru ceva pozitiv. (Ghidul profesorului, pg. 

13).  

 



Capitolul 1: Ce este responsabilitatea? 

 

Rezumatul capitolului 

 

Copiii vor învăţa că responsabilitatea este datoria de a face sau de a nu face ceva sau de 

se comporta într-un anumit fel. Vor învăţa că responsabilităţile au diferite surse: o 

promisiune, o slujbă, familia, sau reguli şi norme. Copiii vor învăţa să identifice 

responsabilităţile într-o varietate de situaţii şi să prezică ce s-ar putea întâmpla atunci 

când oamenii îndeplinesc sau nu îndeplinesc o responsabilitate.  

 

Obiective didactice 
 

Copiii ar trebui să ştie să facă următoarele: 

 Să definească termenul responsabilitate 

 Să identifice exemple de responsabilităţi 

 Să identifice recompense şi penalităţi pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea unei 

responsabilităţi 

 

Pregătire/Materiale necesare 

 

 Cartea cu povestea Îngrijitorul de la grădina zoologică învaţă despre 

responsabilitate, Capitolul 1 

 Hârtie şi creioane de desenat 

 Modelele de măşti care pot fi decupate se află la sfârşitul acestui ghid (opţional) 

 

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

 

Copiii ar trebui să înţeleagă conceptul de responsabilitate ca un concept care se referă la 

îndatoriri şi obligaţii sau, în termeni mai simpli, la lucrurile pe care oamenii ar trebui să le 

facă sau să nu le facă. Îi puteţi ajuta să înţeleagă importanţa îndeplinirii responsabilităţilor 

cerându-le să prezică ce s-ar putea întâmpla dacă o persoană îşi îndeplineşte sau nu îşi 

îndeplineşte responsabilităţile.  

 

Recompensele, sub diferite forme, sunt asociate cu îndeplinirea responsabilităţilor. 

Recompensele ar putea include un respect de sine crescut, un grad mai mare de 

independenţă, laude din partea altor persoane, bani, sau alte feluri de premii. 

Neîndeplinirea responsabilităţilor poate rezulta într-un sentiment de ruşine sau vinovăţie, 

vină din partea altor persoane, sau penalităţi, cum sunt amenzi, pedepse, sau pierderea 

privilegiilor.  

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 

 

Pentru a-i pregăti pe copii pentru ideile din Capitolul 1, explicaţi sau citiţi cu voce tare 

următoarele informaţii.  

 



Toată lumea are lucruri pe care trebuie să le facă. Profesora voastră/profesorul 

vostru vă ajută să învăţaţi. Părinţii voştri au grijă de voi.  

 

O responsabilitate este o îndatorire. Este un lucru pe care trebuie să îl faci.  

 

 Trebuie să vă strângeţi jucăriile.  

 Trebuie să vă faceţi temele.  

 

De asemenea, responsabilitatea înseamnă şi că trebuie să ne purtăm într-un anumit 

mod.  

 

 Trebuie să respectăm sentimentele celorlalţi.  

 Trebuie să spunem adevărul. 

 

Când responsabilităţile sunt îndeplinite, se întâmplă lucruri bune. Dacă vă faceţi 

temele, învăţaţi lucruri noi. Vă simţiţi mândri de munca voastră.  

 

Când responsabilităţile nu sunt îndeplinite, se pot întâmpla alte lucruri. Dacă nu vă 

faceţi temele, nu învăţaţi atât de multe lucruri. Nu vă simţiţi  mândri de voi înşivă. 

S-ar putea să trebuiască să lucraţi în timpul pauzei.  

 

Citiţi scenariul de mai jos: 

 

Încurajaţi-i pe copii să dea exemple de responsabilităţi din propriile lor experienţe şi să 

discute ce s-ar putea întâmpla dacă le îndeplinesc sau dacă nu le îndeplinesc.  

 

- Mamă, putem să avem şi noi un pisoiaş? au înterbat Alin şi Ana. 

- Promitem că o să îi dăm de mâncare în fiecare zi, spuse Ana. 

- Promitem că o să avem grijă să fie curat. Te rog, spuse şi Alin. 

- Oh, bine, spuse mama lor.  

 

Discutaţi următoarele întrebări: 

 

 Ce au promis să facă Alin şi Ana? 

 Ce s-ar putea întâmpla dacă îşi ţin promisiunea? 

 Ce s-ar putea întâmpla dacă nu îşi ţin promisiunea? 

 

Lectură  

 

Îngrijitorul de la grădina zoologică învaţă despre responsabilitate 

 

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. Fiţi atenţi la 

mica pasăre desenată pe margini. Aceasta marchează locurile unde trebuie să vă opriţi 

pentru a discuta ideile prezentate în poveste.  

 



Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 4 

 

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

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

 

Care sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facă Marius? 

 

Responsabilităţile lui Marius includ următoarele: să ajungă la servici la ora 8:00; să 

hrănească şi să cureţe animalele; să se asigure că elefanţii şi alte animale au 

suficientă apă; să fie politicos cu vizitatorii; să-i ajute pe vizitatori să găsească ce 

doresc să vadă la grădina zoologică; să-i ajute pe oamenii care au nevoie de ajutor.  

 

Ce se va întâmpla dacă face toate aceste lucruri? 

 

 Dacă Marius îndeplineşte toate aceste responsabilităţi, animalele vor fi sănătoase 

şi, drept urmare, mai fericite. Vizitatorii se vor simţi bine în timpul pe care îl petrec 

la grădina zoologică. Atât vizitatorii cât şi animalele vor fi în siguranţă. Marius va 

avea o părere mai bună despre sine dacă îşi face treaba cum trebuie.  

 

Ce s-ar putea întâmpla dacă nu face aceste lucruri? 

 

Dacă Marius nu îndeplineşte aceste responsabilităţi, animalele s-ar putea îmbolnăvi 

şi ar putea fi nefericite. Grădina zoologică ar fi murdară. Oamenii ar putea să nu 

vrea să viziteze grădina zoologică. Marius s-ar putea simţi vinovat pentru că nu şi-a 

îndeplinit responsabilităţile.  

 

Care sunt câteva responsabilităţi pe care le au copiii? 

 

Acceptaţi răspunsuri rezonabile. Dacă doriţi, puteţi face o listă cu exemplele pe care 

le dau copiii. Apoi discutaţi ce se întâmplă atunci când îşi îndeplinesc 

responsabilităţile şi ce s-ar putea întâmpla dacă nu şi le îndeplinesc.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 6 

 

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

jos.  

 

Care sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facă vizitatorii de la grădina 

zoologică? 

 

Vizitatorii de la grădina zoologică trebuie să respecte regulile acesteia. Părinţii 

trebuie să-şi supravegheze copiii. Trebuie să fie politicoşi.  

 

Ce se va întâmpla dacă vizitatorii fac aceste lucruri? 

 



Vizitatorii vor fi mai în siguranţă. Se vor simţi bine în timpul petrecut la grădina 

zoologică şi vor mai repeta experienţa.  

 

Ce s-ar putea întâmpla dacă vizitatorii nu fac aceste lucruri? 

 

Le-ar putea face rău animalelor, sau s-ar putea răni ei înşişi şi astfel, nu se vor simţi 

bine la grădina zoologică.  

 

Care sunt câteva lucruri pe care vizitatorii nu au voie să le facă atunci când vin 

la grădina zoologică? 

 

Vizitatorii nu au voie să hrănească sau să deranjeze animalele. Nu au voie să arunce 

gunoiul pe jos.  

 

Această discuţie îi va ajuta pe copii să înţeleagă faptul că responsabilitatea include şi 

lucruri pe care nu trebuie să le facem 

 

Care sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facă d-na Crişan? 

 

D-na Crişan este supravghetorul. Ea trebuie să se asigure că Marius îşi face treaba. 

Trebuie să se asigure că vizitatorii sunt în siguranţă şi că se simt bine la grădina 

zoologică. Trebuie să se asigure că animalele sunt în siguranţă şi îngrijite cum 

trebuie.  

 

Ce se va întâmpla dacă d-na Crişan face aceste lucruri? 

 

Grădina zoologică va fi curată. Animalele vor fi sănătoase şi în siguranţă. 

Vizitatorii vor fi în siguranţă. Marius îşi va face treaba mai bine. D-nei Crişan îi va 

face mai mare plăcere să vină la servici şi va avea o părere mai bună despre ea 

însăşi.  

 

Ce s-ar putea întâmpla dacă d-na Crişan nu face aceste lucruri? 

 

Grădina zoologică ar putea fi murdară. Vizitatorii şi animalele ar putea să nu fie în 

siguranţă. D-na Crişan nu ar avea o părere bună despre ea însăşi.  

 

Întrebaţi-i pe copii: 

 

Ce responsabilităţi au oamenii când se joacă într-un parc sau merg la 

bibliotecă? 

 

Aceştia trebuie să respecte regulile. Nu trebuie să arunce gunoiul pe jos. Trebuie să 

fie politicoşi cu celelalte persoane din parc sau din bibliotecă. Nu trebuie să strice 

lucrurile din parc sau bibliotecă.  

 

Care sunt câteva responsabilităţi pe care le au adulţii? 



 

Dacă doriţi, puteţi scrie exemplele pe care le dau copiii. Apoi discutaţi ce se 

întâmplă atunci când aceştia îşi îndeplinesc responsabilităţile şi ce s-ar putea 

întâmpla când nu şi le îndeplinesc.  

 

Joc de rol 
 

La sfârşitul Capitolului 1, maimuţele, elefanţii şi leii discută felul în care lipsa de 

responsabilitate a lui Marius îi afectează. Copiii pot juca pe roluri această scenă sau scena 

în care Marius visează cu animalele din grădina zoologică. Puteţi alege şi câţiva copii 

care să joace pe roluri discuţia dintre Marius şi d-na Crişan de la paginile 8 şi 9 ale cărţii 

de poveşti. 

 

La sfârşitul acestui ghid se găsesc modelele pentru măştile care reprezintă personajele din 

poveste. Decupaţi măştile şi puneţi-i pe copii să le coloreze. Copiii vor purta măştile în 

activitatea de joc de rol. 

 

Probleme de rezolvat 

 

Citiţi cele trei situaţii de mai jos cu voce tare şi daţi-le timp copiilor pentru discuţii. 

Ghidaţi discuţiile, astfel încât copiii să răspundă la următoarele întrebări (instrumente 

intelectuale) pentru fiecare situaţie. 

 

 Cine are o responsabilitate? 

 Care este această responsabilitate? 

 De unde provine această responsabilitate? 

 Ce s-ar putea întâmpla dacă persoana face ceea ce trebuie să facă? 

 Ce s-ar putea întâmpla dacă persoana nu face ceea ce trebuie să facă? 

 

1. Mihai se uită în ambele părţi înainte de a trece strada. 

 

Mihai are responsabilitatea de se uita în stânga şi în dreapta înainte de a traversa 

strada. Pentru această responsabilitate pot exista mai multe surse. Cineva, cum ar 

fi părinţii sau profesoara lui, i-a spus lui Mihai să se uite în ambele părţi. Sau 

poate Mihai însuşi crede că aşa este bine să procedeze pentru a fi în siguranţă.  

 

2. Simona opreşte întotdeauna maşina la culoarea roşie a semaforului. 
 

Simona are responsabilitatea de a conduce în siguranţă şi de a respecta regulile de 

circulaţie. Sursa acestei responsabilităţi este legea.  

  

3. Paul i-a spus lui Radu că se va întâlni cu el după ore.  

 

Paul are responsabilitatea de a se întâlni cu Radu. Sursa acestei responsabilităţi 

este o promisiune. Paul i-a spus lui Radu că se va întâlni cu el după ore.   

 



Activitate finală 
 

Împărţiţi hârtie şi creioane de colorat fiecărui copil. Cereţi-le elevilor să facă un desen 

care să prezinte pe cineva care îndeplineşte o responsabilitate. Câteva responsabilităţi ar 

putea fi spălatul pe dinţi sau hrănirea animalelor de casă. Spuneţi-le copiilor să îşi explice 

desenele, spunând care este responsabilitatea, de unde provine şi ce s-ar putea întâmpla în 

urma îndeplinirii sau neîndeplinirii ei. Când termină, copiii îşi vor expune desenele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolul 2: Cum putem decide dacă să ne asumăm o responsabilitate sau nu? 

 

Rezumatul capitolului 

 

Acest capitol îi ajută pe copii să identifice consecinţele îndeplinirii responsabilităţilor în 

situaţii specifice. Copiii vor învăţa să clasifice aceste consecinţe în beneficii şi costuri. 

Parcurgând exerciţiile, copiii îşi vor dezvolta aptitudinile de identificare a consecinţelor 

îndeplinirii responsabilităţilor şi de clasificare a acestor consecinţe în beneficii şi costuri.  

 

Obiective didactice 

 

Copiii ar trebui să ştie să facă următoarele: 

 

 Să identifice consecinţele îndeplinirii sau neîndeplinirii unei responsabilităţi într-o 

anumită situaţie 

 Să clasifice aceste consecinţe în beneficii şi costuri 

 

Pregătire/Materiale necesare 

 

 Cartea cu povestea Îngrijitorul de la grădina zoologică învaţă despre 

responsabilitate, Capitolul 2 

 Hârtie şi creioane de colorat (opţional) 

 

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

 

Capitolul 2 prezintă ideea că, atunci când îndeplinim o responsabilitate, apar consecinţe. 

De exemplu, dacă un copil îşi asumă responsabilitatea de a face parte din consiliul 

elevilor, beneficiile ar putea fi faptul că va contribui la luarea deciziilor sau că va avea o 

părere bună despre sine. Pe de altă parte, există şi costuri, precum renunţarea la o parte 

din timpul liber sau sentimentul că nu-i poţi mulţumi pe toţi. În poveste, Marius se 

confruntă cu situaţii care apar din cauză că nu îşi îndeplineşte responsabilităţile aferente 

slujbei sale. Îşi pune o serie de întrebări pentru a-şi clarifica gândurile. Analizează 

costurile (supărare, teama de animale) şi beneficiile (sentimentul de mândrie, un mediu 

mai plăcut) îndeplinirii responsabilităţilor.  

 

Ideea de beneficii şi costuri inerente fiecărei responsabilităţi este diferită de recompensele 

şi penalităţile care îi revin unei persoane. Recompensele reprezintă doar un tip de 

beneficiu al îndeplinirii unei responsabilităţi, iar penalităţile reprezintă doar un efect al 

neîndeplinirii unei responsabilităţi.  

 

Pot exista numeroase beneficii şi costuri care sunt consecinţele îndeplinirii 

responsabilităţilor, dar pot exista şi beneficii şi costuri ale neîndeplinirii 

responsabilităţilor.   

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 



 

Rezolvaţi acest exerciţiu cu elevii înainte de a citi Capitolul 2. Încurajaţi-i pe copii să se 

gândească la propriile experienţe şi să se raporteze la acestea.  

 

Discutaţi următoarele întrebări: 

 Care este o responsabilitate pe care o aveţi? 

 Ce lucruri bune ar putea rezulta din asumarea acestei responsabilităţi? 

 Ce probleme ar putea cauza această responsabilitate? 

 

 

Lectură  

 

Îngrijitorul de la grădina zoologică învaţă despre responsabilitate 

 

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. 14 

 

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

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

 

 

Ce responsabilitate trebuie să îndeplinească Marius? 

 

D-na Crişan i-a atribuit lui Marius o nouă responsabilitate, aceea de a peria caii. D-

na Crişan i-a arătat lui Marius cum trebuie să facă acest lucru, apoi i-a spus să perie 

ceilalţi cai. Noua responsabilitate era ceva în plus faţă de celelalte responsabilităţi 

ale lui Marius. 

 

Care sunt beneficiile? 

 

Cailor le place să fie periaţi. D-na Crişan i-a spus lui Marius că, atunci când termină 

de periat caii, poate să călărească un cal. Marius este mândru de slujba sa.  

 

Care sunt costurile? 

 

Perierea tuturor celor şapte cai poate dura toată după-amiaza. De aceea, probabil că 

Marius va trebui să muncească mai din greu pentru a avea timp să hrănească 

celelalte animale.   

  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la pg. 15 

 

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

jos. 



 

Ce responsabilitate îi propune d-na Crişan lui Marius? 

 

D-na Crişan a făcut nişte plăcuţe pentru vizitatori cu informaţii despre animale. Ea 

l-a întrebat pe Marius dacă doreşte să îşi asume responsabilitatea de a plasa noile 

plăcuţe prin grădina zoologică.   

 

Care sunt beneficiile? 

 

Noile plăcuţe vor face vizitarea grădinii zoologice mai plăcută, iar vizitatorii vor 

învăţa lucruri noi. Şi Marius va învăţa lucruri noi despre animale, iar îndeplinirea 

acestei responsabilităţi îl va face pe Marius să se simtă bine, pentru că îi place să le 

fie de ajutor vizitatorilor. În acelaşi timp, o va face fericită pe d-na Crişan.  

 

Care sunt costurile? 

 

Îndeplinirea acestei responsabilităţi necesită timp. Marius are deja foarte mult de 

lucru. Marius se simte indignat. Simte că i se cere să facă mai mult decât trebuie.  

 

Ce credeţi că ar trebui să facă Marius? De ce? 

 

Spuneţi-le copiilor să se gândească la beneficiile şi costurile acestei responsabilităţi. 

Apoi vor decide ce cred ei că ar trebui să facă Marius. Cereţi-le copiilor să explice 

motivele pe care îşi bazează decizia.   

 

Probleme de rezolvat 

 

Citiţi următoarele situaţii cu voce tare şi daţi-le copiilor timp pentru a discuta. În timpul 

discuţiilor, copiii trebuie să răspundă la următoarele întrebări: 

 

 Care este responsabilitatea? 

 De unde provine responsabilitatea? 

 Care sunt beneficiile? 

 Care sunt costurile? 

 

1. Laura a promis să facă prăjituri pentru petrecerea clasei. 

 

Laura are responsabilitatea de a face prăjituri pentru petrecerea clasei. Ea a promis 

să facă acest lucru. Un beneficiu ar fi că la petrecere va fi mai multă mâncare. Un 

cost ar fi că Laura va trebui să renunţe la timpul de joacă pentru a face prăjiturile.  

 

2. Florin şi Sara se pregăteau să iasă la joacă, când tatăl lor spuse: 

     - Sara, ai grijă de frăţiorul tău să nu se lovească. 

  

Responsabilitatea Sarei este aceea de a avea grijă de frăţiorul ei mai mic. Are 

această responsabilitate pentru că cineva i-a spus să facă acest lucru. Raţionamentul 



ar putea fi şi că aşa este bine să procedeze. Un beneficiu ar fi că frăţiorul Sarei va fi 

în siguranţă. Un cost ar fi că Sara nu va putea să iasă la joacă.  

 

3. Copiii s-au dus în parc la un picnic. Plăcuţa din parc spune „NU LĂSAŢI GUNOI 

ÎN PARC”. 

   
Toţi cei care merg în parc au responsabilitatea de a-şi aduna gunoiul. 

Responsabilitatea provine din reguli şi norme. S-ar putea spune şi că aşa este bine 

să procedeze. Un beneficiu ar putea fi faptul că parcul este curat. Un cost ar putea fi 

faptul că adunatul gunoiului ia timp.  

 

Activităţi finale 

 

Citiţi povestea „Cum să ai grijă de un câine” cu voce tare. Înterbaţi-i pe copii ce cred că 

ar trebui să facă Daniel – să îşi asume responsabilităţile sau nu? Încurajaţi-i pe copii să 

explice motivele deciziei lor luând în considerare beneficiile şi costurile. Dacă doriţi, le 

puteţi cere copiilor să facă un desen care să prezinte un beneficiu şi altul care să prezinte 

un cost.  

 

Cum să ai grijă de un câine 

 

Daniel îşi doreşte un câine. Aproape zilnic se roagă de mama lui: 

 

- Te rog, pot să am şi eu un câine? 

- Nu sunt sigură că vei putea avea grijă de un câine, răspunde ea.   

- Dar ce trebuie să fac? ntreabă Daniel. 

 

Mama sa îi spune: 

 

- Trebuie să faci toate lucrurile de pe lista asta. 

 

Daniel citeşte lista: 

 

 Să hrăneşti câinele în fiecare zi. 

 Să ai grijă să aibă apă. 

 Să scoţi câinele la plimbare şi să te joci cu el. 

 Să perii câinele şi să ai grijă să fie curat. 

 Să dresezi câinele să se poarte frumos.  

 Să ai grijă să nu roadă mobila. 

 Să cureţi dacă face murdărie.   

 

- Să ai un câine presupune multă muncă, spuse Daniel. 

- Îmi doresc foarte mult un câine, dar nu sunt sigur că vreau să îmi asum toate 

aceste responsabilităţi. Ce să fac? 

    

 



Capitolul 3: Cum putem alege între mai multe responsabilităţi concurente? 

 

Rezumatul capitolului 

 

Copiii vor învăţa că, de multe ori, oamenii se confruntă cu mai multe responsabilităţi 

concurente. Ei vor învăţa că uneori două responsabilităţi se află în conflict. Alteori există 

un conflict între responsabilităţi şi alte valori şi interese importante. Copiii vor învăţa că, 

de multe ori, oamenii trebuie să facă anumite alegeri.  

 

Obiective didactice 

 

Copiii ar trebui să ştie să facă următoarele: 

 

 Să identifice câteva responsabilităţi concurente comune din viaţa de zi cu zi. 

 Să identifice responsabilităţile concurente într-o situaţie concretă. 

 Să aleagă între mai multe responsabilităţi concurente într-o anumită situaţie.  

 

Pregătire/Materiale necesare 

 

 Cartea cu povestea Îngrijitorul de la grădina zoologică învaţă despre 

responsabilitate, Capitolul 3 

 Modelele de măşti care pot fi decupate se află la sfârşitul acestui ghid. 

 

 

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

 

Pot exista situaţii în care o persoană are două sau mai multe responsabilităţi care necesită 

atenţie. Câteodată este imposibil să faci mai multe lucruri în acelaşi timp şi de aceea 

trebuie să alegem. Pe care să îl fac primul? Să fac unul şi să nu îl fac şi pe celălalt? 

 

Pot exista situaţii în care o responsabilitate intră în conflict cu un interes important. De 

exemplu, un copil poate avea teme de făcut, dar acest lucru poate intra în conflict cu 

interesul său de a urmări un program TV preferat.  

 

O responsabilitate poate fi în conflict şi cu o valoare importantă. De exemplu, un copil 

valorează loialitatea faţă de un prieten, dar are responsabilitatea să-i spună 

profesoarei/profesorului dacă îl vede pe acel prieten copiind la un test.  

 

De multe ori trebuie să alegem între mai multe responsabilităţi concurente. Dacă 

îndeplineşte o anumită responsabilitate, o persoană se poate vedea obligată să sacrifice o 

valoare sau interes important, sau o persoană poate decide să nu îndeplinească o anumită 

responsabilitate deoarece consideră că valoarea sau interesul respectiv este mai 

important.  

 



În acest capitol, lui Marius i se oferă un nou post la grădina zoologică. El trebuie să 

decidă dacă să accepte noul post de ghid şi să renunţe la postul de îngrijitor. Aceste două 

responsabilităţi sunt concurente.   

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 

 

Faceţi acest exerciţiu cu elevii înainte de a citi Capitolul 3.  

 

Citiţi despre Max şi Laurenţiu cu voce tare. Acordaţi timp copiilor pentru a răspunde la 

întrebările de la sfârşitul scenariului. Acest exerciţiu ar trebuie să-i pregătească pe copii 

să înţeleagă ideea de responsabilităţi concurente.  

 

Max şi Laurenţiu 

 

Max este un câine care se scarpină tot timpul. Are nevoie de o baie pentru a scăpa de 

purici. Laurenţiu le-a promis părinţilor săi că-i va face baie câinelui în această seară. Dar 

Laurenţiu are şi teme de făcut. Profesoara sa i-a spus că temele trebuie predate mâine.  

 

 Ce responsabilităţi are Laurenţiu? 

 Pe care credeţi că ar trebui să o îndeplinească? De ce? 

 

Întrebaţi-i pe copii 

 

Aţi avut vreodată mai multe responsabilităţi în acelaşi timp? 

Ce aţi făcut? 

Cum aţi decis ce să faceţi? 

 

Lectură  

 

Îngrijitorul de la grădina zoologică învaţă despre responsabilitate 

 

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

moment şi arătându-le câteva ilustraţii.  

 

Evenimentele din acest capitol au scopul de a-i ajuta pe copii să se gândească la diferite 

moduri de a alege între mai multe responsabilităţi concurente.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la p. 24 

 

Discutaţi următoarele întrebări (instrumente intelectuale) cu elevii. Câteva răspunsuri 

posibile sunt prezentate mai jos. Pentru fiecare întrebare din acest capitol, acceptaţi orice 

răspuns rezonabil care poate fi dedus din poveste. 

 

Ce alegeri trebuie să facă Marius? De ce? 

 



Conducerea grădinii zoologice a decis să angajeze un nou ghid care să-i conducă pe 

vizitatori prin grădina zoologică şi să le spună câte ceva despre animale. Membrii 

conducerii au fost impresionaţi de felul în care Marius îşi face treaba şi s-au gândit 

că poate i-ar plăcea să ocupe noul post. Marius trebuie să decidă dacă să-şi păstreze 

postul actual sau să accepte noul post de ghid.  

 

Ce îi place lui Marius la postul de îngrijitor? De ce? 

 

Marius a devenit foarte bun în ceea ce face. Oamenii îl plac şi îi spun că face treabă 

bună, ceea ce îl face pe Marius mândru de sine. Îi place să lucreze cu animalele, iar 

animalele îl plac şi ele pe Marius. Animalele şi Marius au devenit prieteni. Marius 

este fericit în postul pe care îl ocupă la grădina zoologică. 

 

Care sunt beneficiile postului de ghid? 

 

Lui Marius îi place să lucreze cu vizitatorii, iar noul post i-ar oferi mai multe şanse 

să facă acest lucru. Noul post reprezintă o promovare pe care d-na Crişan şi dl. Holt 

cred că Marius o merită. Marius va câştiga mai mulţi bani dacă acceptă noul post.  

 

Care sunt costurile? 

 

Marius va trebui să lucreze sâmbăta şi duminica. Nu va putea să se vadă cu 

prietenii săi şi nu va putea să joace fotbal. Îi va fi dor să hrănească animalele. Va 

trebui să înveţe mai multe lucruri despre animale. Ar putea avea sentimentul că nu 

îşi face treaba la fel de bine ca în postul pe care îl are în prezent.  

 

Ce credeţi că ar trebui să facă Marius? De ce? 

 

Puneţi-i pe copii să se gândească la beneficiile şi la costurile implicate în această 

situaţie. Care cred ei că sunt cele mai importante lucruri pentru Marius? Cereţi-le 

copiilor să decidă ce ar trebui să facă Marius şi să-şi motiveze alegerile.  

 

Joc de rol 
 

Dacă doriţi, puteţi să îi puneţi pe copii să joace pe roluri decizia pe care trebuie să o ia 

Marius în acest capitol din poveste. Pentru acest lucru, copiii vor folosi măştile de la 

sfârşitul acestui ghid. Jocul de rol ar putea include un moment în care Marius le cere 

sfatul d-nei Crişan şi animalelor. Ce cred personajele din poveste că ar trebui să facă 

Marius? De ce?  

 

Activitate finală 

 

Cereţi-le copiilor să se gândească la un final pentru povestea „O zi la plajă.” Încurajaţi-i 

să explice de ce au ales un anumit final. Asiguraţi-vă că folosesc idei pe care le-au învăţat 

în această lecţie.  

 



Copiii trebuie să se concentreze asupra următoarelor întrebări: 

 

 Care sunt responsabilităţile concurente? 

 Care sunt beneficiile şi costurile fiecărei responsabilităţi? 

 Cât de importante sunt responsabilităţile? 

 Ce responsabilitate ar trebui să îndeplinească George? De ce? 

 

O zi la plajă 

 

George şi Ana s-au dus la plajă cu mama lor.  

 

- Vreau să stau jos şi să-mi citesc cartea. Staţi împreună şi nu intraţi în apă, le spuse 

mama lor. 

 

George şi Ana au făcut o mulţime de lucruri. S-au jucat cu mingea şi au construit un 

castel de nisip. După o vreme, Ana a văzut nişte copii care se jucau în apă.  

 

Ana spuse: 

 

- Se distrează aşa de bine! Vreau şi eu. Mă duc în apă. George, promite-mi că nu-i 

spui mamei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 4: Cum ştim cine este responsabil? 

 

Rezumatul capitolului 

 

Copiii vor învăţa că de multe ori trebuie să ştim cine este responsabil de ceva ce s-a 

întâmplat. Poate vrem să ştim cine este responsabil pentru a recompensa acea persoană 

sau grup pentru că a făcut un lucru bun. Sau poate vrem să ştim cine este responsabil 

pentru a trage la răspundere acea persoană pentru o greşeală sau prejudiciu. Uneori vrem 

să ştim cine este responsabil pentru a ne ghida acţiunile viitoare.  

 

Obiective didactice 

 

Copiii ar trebui să ştie să explice de ce oamenii trebuie să decidă cine este responsabil 

pentru ceva ce s-a întâmplat. 

 

Pregătire/Materiale necesare 

 Cartea cu povestea Îngrijitorul de la grădina zoologică învaţă despre 

responsabilitate, Capitolul 4 

 Hârtie şi creioane pentru desenat 

 

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

 

În primele trei capitole, copiii au explorat un aspect al responsabilităţii legat de 

îndatorirea sau obligaţia unei persoane de a face ceva sau de a nu face ceva  într-o 

anumită situaţie. Acest capitol explorează un alt mod în care oamenii folosesc conceptul 

de responsabilitate. Este foarte util să se determine responsabilitatea pentru a premia pe 

cineva pentru o acţiune pozitivă sau pentru a trage pe cineva la răspundere pentru o 

greşeală sau un prejudiciu. De asemenea, am putea vrea să ştim cine este responsabil 

pentru a ne ghida acţiunile viitoare. 

 

În acest capitol apar două situaţii în care copiii trebuie să descopere cine este responsabil 

pentru câteva lucruri care s-au întâmplat la grădina zoologică. Într-o situaţie cineva 

trebuie tras la răspundere pentru consecinţele negative ale acţiunilor sale; în cealaltă, 

cineva trebuie să primească un premiu prin care să i se recunoască meritele.  

 

Introduceţi ideile pe care ar trebui să le ştie copiii 

 

Explicaţi sau citiţi cu voce tare următoarele informaţii. Spuneţi-le copiilor să se 

gândească la o situaţie în care a trebuit să afle cine este responsabil pentru ceva ce s-a 

întâmplat. Cereţi-le să explice de ce au vrut să ştie cine este responsabil. Încurajaţi-i pe 

copii să împărtăşească experienţe pozitive, de exemplu, când cineva a făcut un gest 

drăguţ pe neaşteptate iar copilul a vrut să-i mulţumească.  

 

De multe ori vrem să ştim cine a făcut sau a ajutat la realizarea unui lucru bun. De 

exemplu, 

 



 Ionuţ a muncit din greu pentru a-i ajuta pe copii să înveţe să citească. 

 Pompierul a salvat copilul din clădirea în flăcări.  

 

Vrem să ştim cine a făcut un lucru bun pentru a-i putea mulţumi sau pentru a-i spune că a 

făcut o treabă bună. Vrem să-i dăm acelei persoane o recompensă/un premiu.  

 

Uneori se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple şi vrem să aflăm cine este 

responsabil. De exemplu, 

 

 Banii pe care i-a lăsat Mihai în banca sa au dispărut.  

 

Vrem să ştim cine a luat banii. Vrem să o facem pe acea persoană să îi dea înapoi 

(restituire).  

 

 Cineva a dat cu pietre în maşinile din parcare. 

 

Vrem să ştim cine a aruncat cu pietre. Vrem ca persoana să repare stricăciunile. Vrem să 

pedepsim persoanele care au făcut aceste lucruri.  

 

De multe ori, vrem să ştim de ce anumite lucruri sunt aşa cum sunt. De exemplu, 

 

 Toaleta de la şcoală nu este curată. Copiii au aruncat hârtii pe jos. Femeia de 

serviciu face curăţenie o dată pe zi. 

 

Vrem să ştim de ce toaleta nu este curată. Apoi putem decide ce e de făcut. Am putea 

stabili nişte reguli legate de aruncatul hârtiei pe jos. Am putea pune mai multe coşuri de 

gunoi în toaletă. Sau poate dorim ca toaleta să fie curăţată de două ori pe zi. Vrem să 

îndreptăm situaţia.   

 

Întrebaţi-i pe copii:  
 

Aţi vrut vreodată să ştiţi cine e responsabil de ceva? 

Ce aţi făcut? 

 

Lectură 

 

Îngrijitorul de la grădina zoologică învaţă despre responsabilitate 

 

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

le câteva ilustraţii. Evenimentele din acest capitol al poveştii au scopul de a-i ajuta pe 

copii să se gândească la diferite modalităţi în care pot decide cine este responsabil de 

lucrurile care s-au întâmplat.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la p. 31 

 



Discutaţi următoarea întrebare cu elevii. Un răspuns posibil este prezentat mai jos. Pentru 

fiecare întrebare din acest capitol, acceptaţi orice răspuns rezonabil.  

 

Cine este responsabil de faptul că Leo a fugit? De ce? 

 

Din poveste se subînţelege că noul îngrijitor de la grădina zoologică este 

responsabil de fuga lui Leo. Noul îngrijitor nu a învăţat încă ce trebuie să facă. Se 

subînţelege că noul îngrijitor a fost neglijent. Şi Marius se simte puţin responsabil. 

Prietenia pe care a legat-o Marius cu animale l-a făcut pe Leo să-şi dorească să 

meargă să îl caute pe Marius. Marius spune că cineva trebuie să lucreze cu noul 

îngrijitor pentru a-l ajuta să înveţe ce are de făcut şi cum să-şi facă treaba mai bine.  

 

Cereţi-le copiilor să spună de ce vrem să ştim cine este responsabil de fuga lui Leo.  

 

Citiţi până la tema de discuţie de la p. 34 

 

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

jos. 

 

Ce persoane ar putea fi responsabile de succesul răsunător al grădinii 

zoologice? De ce? 

 

Marius – el a plănuit spaţiul dedicat animalelor de casă pentru ca astfel copiii să 

înveţe cum să se poarte în preajma animalelor. De asemenea, Marius ştie cum să se 

poarte cu vizitatorii, fiind cel mai bun ghid pe care l-a avut vreodată grădina 

zoologică. El ştie cum să-i facă pe vizitatori să se simtă bine la grădina zoologică. 

 

D-na Crişan – ea a demarat toate schimbările, începând cu plasarea plăcuţelor care 

dădeau vizitatorilor informaţii despre animale. Poate elevii îşi amintesc că în 

capitolele anterioare ale poveştii d-na Crişan se ocupa şi de menţinerea curăţeniei în 

grădina zoologică şi de menţinerea siguranţei vizitatorilor şi animalelor.  

 

Dl. Holt – el a demarat programul de strângere de fonduri pentru a amenaja grădina 

zoologică. El i-a implicat pe copii în campania de strângere de fonduri pentru 

îmbunătăţirea grădinii zoologice.  

 

Copiii – aceştia au vândut abţibilduri şi bomboane pentru a strânge bani pentru 

amenajarea habitatelor naturale.  

 

 

Cine ar trebuie să primească premiul? De ce? 

 

Permiteţi-le copiilor să decidă cine ar trebui să primească premiul. Aceştia pot alege 

orice persoană sau un grup de persoane care au fost menţionate în poveste. De 

asemenea, ei pot decide că a fost un efort de grup şi nici o contribuţie nu a fost mai 

valoroasă decât alta. De aceea, poate doresc să ofere premiul tuturor celor care au 



legătură cu grădina zoologică. Ce este important este să îi încurajaţi pe copii să-şi 

susţină decizia cu argumente. 

 

Activitate finală 

 

1. Permiteţi-le copiilor să întrebe pe cineva dacă a trebuit vreodată să decidă cine 

este responsabil de ceva. Cereţi-le să afle cum a decis acea persoană cine este 

responsabil. Apoi, copiii vor spune cu propriile cuvinte ceea ce au aflat. 

2. Citiţi „Mingea de fotbal pierdută” cu voce tare. Cereţi-le copiilor să decidă cine a 

fost responsabil de pierderea mingii şi puneţi-i să-şi explice motivele. Ghidaţi-i pe 

copii să folosească ideile învăţate în acest capitol. Acceptaţi orice răspuns 

rezonabil. 

 

Mingea de fotbal pierdută 

 

Alina face parte din echipa de fotbal. În această după-masă, echipa sa a jucat împotriva 

echipei altei şcoli. Echipa Alinei a câştigat meciul. 

 

După meci, tuturor jucătorilor din echipa Alinei le era sete, aşa că au fugit spre fântână. 

Alina trebuia să ia mingea, dar a uitat. Sara a ştiut că Alina a uitat să ia mingea, dar nu a 

luat-o nici ea.  

 

Un băiat care nu făcea parte din echipă a văzut mingea, a luat-o şi a fugit cu ea. Bogdan a 

fugit după el, dar acesta a scăpat.  

 

Activităţ de evaluare 

 

Capitolul 1 

 

Scrieţi o poveste sau o poezie despre o îndatorire pe care trebuie să o duceţi la capăt. 

Spuneţi de ce este important să faceţi acest lucru. 

 

Capitolul 2 

 

Să presupunem că aveţi o prietenă pe care o cheamă Corina. Aceasta spune: 

 

- Mă duc la bunica mea şi stau acolo o săptămână. Vrei să ai grijă de Doc, animalul 

meu de casă, cât sunt eu plecată? 

 

Desenaţi-l pe Doc. Prezentaţi un beneficiu şi un cost care s-ar putea întâmpla dacă faceţi 

ceea ce vă cere Corina. Vreţi să vă asumaţi această responsabilitate? De ce sau de ce nu? 

 

Capitolul 3 

 



Spuneţi-i unei persoane să vă povestească despre momentul când a trebuit să aleagă dacă 

să accepte o nouă slujbă. Ce a făcut? Cum a decis ce să facă? Scrieţi o poezie sau un 

cântec sau faceţi un desen despre acea persoană la noua sa slujbă.  

 

Capitolul 4 

 

Căutaţi diferite persoane care îndeplinesc responsabilităţi. Desenaţi trei dintre ele. Aceste 

persoane pot fi cineva de acasă de la voi, din şcoală, sau de pe stradă. Decideţi dacă 

fiecare dintre ele a făcut să se întâmple ceva bun sau ceva rău. În cazul în care credeţi că 

au făcut să se întâmple ceva bun, desenaţi o recompensă pentru acea persoană.      

 

 

  

 


