
PLANIFICARE 

D  ETAPA DE DESCOPERIRE 5 MINUTE  Legătura cu lecția anterioară    

Explicați că, în această lecție, elevii vor explora 
modalitățile de a lucra împreună, în cadrul grupurilor, 
respectându-se unii pe alții și respectând scopurile 
împărtășite. Expuneți Proiectabilul de descoperire. 
Invitați un voluntar să citească cu voce tare ecuația. 
Apoi spuneți-le elevilor să ridice mâna, dacă sunt de 
acord cu faptul că drepturile înseamnă responsabilități. 
Cereți-le voluntarilor să împărtășească părerile lor cu 
clasa. 

SPUNEȚI: Grupurile sănătoase, eficiente, ale căror relații sunt bazate pe 
respect, sunt acele grupuri, în care drepturile tuturor membrilor sunt protejate 
și toți membrii își îndeplinesc responsabilitățile. 

C  ETAPA DE CONECTARE        10 MINUTE 

Faceți din nou referire la Proiectabilul de descoperire. 
Cereți-le voluntarilor să ofere o definiție pentru cuvintele 
„drepturi” și „responsabilități”. Ghidați elevii să înțeleagă 
faptul că „drepturile” sunt lucrurile pe care oamenii 
sunt îndreptățiți să le aibă, să le primească sau să le facă. 
„Responsabilitățile” sunt lucrurile pe care oamenii sunt 
obligați să le facă, pentru ei înșiși sau pentru alții.

Introduceți relația dintre drepturi și 
responsabilități
Mai întâi, spuneți-le elevilor modul în care drepturile și responsabilitățile sunt conectate.

SPUNEȚI: Am drepturi ca cetățean al acestei țări. Am dreptul la libertatea de 
exprimare. Totuși, cu acest drept vine și responsabilitate. Am responsabilitatea 
de a respecta dreptul altor oameni de a se exprima liber.

Explicați că astăzi, în clasă, elevii vor explora legătura dintre drepturi și responsabilități. 
Creați pe tablă un tabel cu două coloane: „Drepturi” și „Responsabilități”. Cereți-le 
elevilor să scrie, pe o fâșie de hârtie, două drepturi pe care consideră că sunt îndreptățiți 
să le aibă, în calitatea de elevi. Adunați hârtiile. Citiți cu voce tare drepturile și cereți-i 
unui voluntar să le scrie pe tablă, în coloana corectă. (Nu înregistrați pe tablă drepturi 
neadecvate, precum „dreptul de a nu-mi face tema”.)

Apoi atrageți-le atenția spre modul în care drepturile sunt conectate cu responsabilitățile. 
Asociați unul dintre drepturile menționate pe tablă cu responsabilitatea care îi 
corespunde. Dacă elevii au menționat dreptul de a le fi ascultate opiniile, de exemplu, 
explicați că acestui drept îi corespunde responsabilitatea de a asculta opiniile celorlalți. 
Această responsabilitate protejează dreptul mutual al tuturor de a fi ascultați. Continuați 
să faceți conexiuni între alte drepturi și responsabilitățile corespunzătoare.

ACTIVITATEA 1

INSTRUCȚIUNE

Reguli stabilite de comun acord
Interacțiunile de grup funcționează mai bine când fiecare membru al 
grupului înțelege așteptările întregului grup și acceptă comportamentele 
bazate pe respect. Implicarea în stabilirea regulilor de comun acord, 
referitoare la modul în care ne comportăm respectuos unii cu alții, ajută la 
înțelegerea și spijinirea abilității de autoorganizare. 

D

Drepturi și responsabilități

Drepturi = Responsabilități

Este corectă această ecuație? 
Explică! 

ACTIVITATE DE 
DESCOPERIRE

ACTIVITATE DE 
CONECTARE

C
Rolurile din cadrul grupului

• Liderul – menține grupul pe drumul cel bun;

• Secretarul – notează ideile grupului;

• Reporterul – expune ideile grupului;

• Colectorul – adună și depozitează resursele;

•  Cronometrorul – amintește grupului de încadrarea în 
timp;

• Membrul – participă și contribuie cu idei.

COMPETENȚE
DE ÎNVĂȚARE
SOCIO-EMOȚIONALĂ
Autoorganizare

ABILITĂȚI: controlul impulsurilor

MATERIALE
 ✔ Proiectabilul de descoperire 
 ✔ Proiectabilul de conectare 
 ✔ Fișa de lucru pentru elevi: Exersare

 ✔ Fișa de lucru pentru elevi: Aplicare

 ✔ Fișa de lucru pentru Conexiunea cu 
familia

 ✔ Hârtie pentru afiș

 ✔ Bileţele de hârtie

CONFIGURAȚIA CLASEI 
D  toată clasa C  toată clasa 
E  grupuri mici A  individual

OBIECTIVE
Elevii vor putea:

 ✔ explica motivul pentru care 
drepturile implică responsabilităţi;

 ✔ genera reguli, pentru a încuraja 
cooperarea în clasă.
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Exemplificați asumarea rolurilor de grup
Explicați-le elevilor că vor lucra în grupuri mici, pentru a ajunge la un acord în ceea ce 
privește responsabilitățile din clasă. În calitate de membri ai unui grup mic, ei au drepturi 
și responsabilități. Membrii grupurilor au rolul important de a se asigura că drepturile 
sunt protejate, iar responsabilitățile sunt îndeplinite. Expuneți Proiectabilul de conectare 
și invitați elevii să ia notițe, în timp ce dumneavoastră citiți informațiile de pe proiectabil: 
Rolurile din cadrul grupului

• Liderul — menține grupul pe drumul 
cel bun;

• Secretarul — notează ideile grupului;
• Reporterul — expune ideile grupului;
• Colectorul — adună și depozitează 

resursele;

• Cronometrorul — amintește 
grupului de încadrarea în timp;

• Membrul — participă și contribuie 
cu idei.

Pentru a ajuta elevii să înțeleagă mai bine rolurile grupului, exemplificați rolurile, folosind 
un exemplu:

SPUNEȚI: În calitate de secretar, trebuie să am pregătite hârtii și creioane. 
Trebuie să acord atenție la ceea ce se spune, pentru  a nota ideile și informațiile 
importante. Trebuie să discut cu membrii grupului, pentru a mă asigura că 
înțeleg decizia luată. 
Expuneți pe un perete afișul cu rolurile grupului și spuneți-le elevilor să îl folosească ori 
de câte ori lucrează în cadrul unui grup. Scoateți în evidență faptul că fiecare grup are o 
responsabilitate care este importantă pentru succesul grupului.

ÎNTREBAȚI: În ce mod credeți că desemnarea rolurilor de grup va facilita lucrul 
în grup, pentru a ajunge la un acord în ceea ce privește stabilirea drepturilor și a 
responsabilităților în clasă?

P  ETAPA DE EXERSARE  23–28 MINUTE 

Explicați desemnarea rolurilor de grup
Explicați că grupurile vor lucra împreună pentru a scrie responsabilitățile clasei. Pentru 
a face acest lucru, mai întâi, ei trebuie să stabilească ce roluri va avea fiecare membru 
în cadrul grupului. Scoateți în evidență faptul că, în unele grupuri, oamenii aleg sau 
negociază rolurile pe care le doresc. Uneori, rolurile sunt atribuite la întâmplare, trăgând 
la sorți, sau sunt atribuite alfabetic, conform numelui de familie sau prenumelui. 
Unii oameni gravitează în mod natural spre unul sau două roluri și le este dificil 
să îndeplinească celelalte roluri. Explicați că toată lumea trebuie să fie pregătită să 
îndeplinească toate rolurile, pentru a-și dezvolta aceste abilități de viață importante  și 
pentru a oferi tuturor oportunitatea de a servi în rolurile respective.

Elevii exersează dezvoltarea Regulilor stabilite de comun acord
Folosiți o strategie creativă de grupare, pentru a forma grupuri de câte cinci elevi. 
Cereți-le elevilor să-și împartă rolurile de grup. Fiecare elev trebuie să aibă cel puțin un 
rol. Spuneți-le grupurilor să recapituleze drepturile și responsabilitățile scrise pe tablă. 
Explicați-le că trebuie să ajungă la un acord în privința a cinci responsabilități pentru 
clasă. Secretarii le vor nota sub forma unui ghid, care le va proteja drepturile în clasă. 
Secretarii vor scrie și responsabilitățile. Reporterii trebuie să fie pregătiți să explice cele 
cinci responsabilități. 
După terminarea activității, cereți-le reporterilor să împărtășească lista grupului lor cu 
clasa. Ajutați elevii să elimine responsabilitățile care sunt neadecvate și să le consolideze 
pe cele care sunt similare. Lucrați împreună, pentru a crea o listă de 5-7 responsabilități, 
care vor deveni Regulile clasei, stabilite de comun acord. Cereți-le elevilor să copieze 
responsabilitățile pe Fișa de lucru pentru elevi: Exersare și invitați voluntarii să creeze 
un afiș al clasei, intitulat Regulile stabilite de comun acord. Cereți-le elevilor să semneze 
afișul, pentru a demonstra că sunt de acord cu regulile stabilite.

ACTIVITATEA 2

 Conexiunea cu comunitatea
Cereți-le elevilor să scrie despre 
modalitățile variate, în care drepturile 
și responsabilitățile adolescenților sunt 
aplicate în comunitate. Spuneți-le să ia în 
considerare următoarele întrebări: Sunt 
drepturile universale? Sunt responsabilitățile 
specifice unor organizații și unor situații? 
Care ar fi beneficiul de a formula clar 
drepturile adolescenților și de a fi cunoscute în 
comunitate? În acest moment, în ce situație/
domeniu al comunității sunt drepturile 
adolescenților formulate clar? Care dintre 
drepturi credeți că necesită să fie formulate 
mai clar sau protejate? Care responsabilități 
ale adolescenților necesită să fie formulate 
mai clar? Spuneți-le elevilor să reflecteze 
asupra propriilor responsabilități.

 Conexiunea cu familia
Cereți-le elevilor să identifice membri 
ai familiei cu care pot discuta despre 
drepturile și responsabilitățile de acasă. 
Spuneți-le să identifice, împreună cu 
familia, drepturile și responsabilitățile 
fiecărui membru al familiei, fie că e adult, 
frate/soră mai mare sau frate/soră mai 
mică. Trimiteți acasă fișa de lucru pentru 
Conexiunea cu familia. 

  Aplicații interdisciplinare
STUDII SOCIALE.   Spuneți-le elevilor 
să caute informații despre o personalitate 
istorică, care a sprijinit drepturile unui 
grup sau ale unei cauze. Dacă elevii 
întâmpină dificultăți în identificarea unei 
personalități istorice potrivite, ghidați-i 
să aleagă reformatorii care au sprijinit 
abolirea sclaviei, dreptul de vot al femeilor, 
drepturile civile etc. Cereți-le elevilor 
să pregătească o prezentare, în care să 
răspundă la următoarele întrebări: Ce 
anume a făcut persoana respectivă, pentru 
a extinde drepturile individuale sau ale unui 
grup de oameni? Ce au schimbat eforturile 
persoanei respective? 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI.   Cereți-le 
elevilor să utilizeze un program/software 
adecvat, pentru a crea semne care descriu 
drepturile și responsabilitățile elevilor, în 
variate locații și activități. Semnele trebuie 
să reflecte conceptele discutate în cadrul 
lecției, inclusiv autoorganizarea și respectul 
pentru ceilalți.
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR EXTRACURRICULARE

Citește cu voce tare!
ETAPA DE EXERSARE.  Distribuiți cartonașe care conțin un drept sau o 
responsabilitate. Cereți-i unui voluntar care are un cartonaș pe care este scris un 
drept, să-l citească cu voce tare. Apoi, cereți-i elevului care are pe cartonașul său, 
responsabilitatea care protejează dreptul respectiv, să o citească cu voce tare. 
Continuați, până când toți elevii au citit cartonașele primite.  

Drepturi și responsabilități!
ETAPA DE EXERSARE.  Organizați elevii într-un cerc. Cereți-le elevilor 
să arunce o minge, unul spre altul. Elevul/Eleva care aruncă mingea, trebuie să 
menționeze o responsabilitate, iar cel/cea care prinde mingea, trebuie să menționeze 
dreptul pe care responsabilitatea respectivă îl protejează. Continuați, repetând 
drepturi și responsabilități, până când le vine rândul tuturor elevilor.

Creează!
ETAPA DE EXERSARE.  Spuneți-le grupurilor să creeze un simbol pentru 
fiecare responsabilitate. Cereți-le elevilor să voteze simbolurile adecvate, pentru 
a fi adăugate pe un afiș. Apoi, cereți-le grupurilor să creeze steaguri care conțin 
simbolurile respective, pentru a le folosi atunci când vor să le aducă aminte colegilor 
de responsabilitățile din timpul interacțiunilor. 

Joc de rol!
ETAPA DE APLICARE.  Cereți-le elevilor să facă joc de rol, împreună cu 
dumneavoastră, în care dumneavoastră exemplificați un comportament iresponsabil. 
Spuneți-le elevilor să folosească steagurile cu simboluri, pentru a vă reaminti cum să 
răspundeți/să vă comportați în mod responsabil. Explicați-le elevilor că, în calitate de 
membri responsabili ai grupului, e posibil să fie nevoiți să le spună în mod constructiv 
altor membri ai grupului că nu se comportă în mod responsabil.

CONSOLIDARE DEZVOLTARE

ÎNTREBAȚI:  Cum putem să ne ajutăm unii pe alții să respectăm aceste reguli?

Invitați elevii să împărtășească ideile lor. Ghidați elevii să ajungă la un acord în privința 
unui instrument de amintire, precum „Amintește-ți prima responsabilitate!”.

Reflecție
Expuneți Proiectabilul de reflecție. Elevii reflectează individual și împreună cu clasa 
asupra a ceea ce au învățat în această lecție, folosindu-și caietele de clasă. 

Ce? Care este legătura dintre drepturi și responsabilităţi?

Și ce dacă? Ce crezi despre responsabilităţile pe care și le-a asumat clasa ta? Cum îţi vor 
proteja ele drepturile?

Și acum? 
Ce responsabilităţi poţi folosi și în alte arii ale vieţii tale – acasă sau în alte 
grupuri – pentru a proteja drepturile tale sau ale celorlalţi? Cum te va ajuta 
acest lucru, în viitor?

A  ETAPA DE APLICARE      2 MINUTE 

Cereți-le elevilor să se gândească la drepturile și responsabilitățile din afara clasei. Ce 
drepturi au acasă și în cadrul unei activități din afara școlii? Ce responsabilități corespund 
drepturilor respective? Invitați elevii să completeze Fișa de lucru pentru elevi: Aplicare, 
fie ca temă pentru acasă, ca activitate suplimentară sau sub forma unei discuții pentru ora 
următoare, după ce elevii au aplicat abilitatea învățată. 

EVALUARE
ETAPA DE APLICARE (EVALUARE FORMATIVĂ INFORMALĂ).  Pe măsură ce elevii exersează 
atribuirea rolurilor de grup, verificați dacă aceștia înțeleg importanța și responsabilitatea 
fiecărui rol în grup. Verificați răspunsurile elevilor la întrebările de Reflecție, pentru a 
evalua cât de bine înțeleg aceștia relația dintre drepturi și responsabilități. 

ETAPA DE APLICARE (EVALUARE FORMATIVĂ FORMALĂ). Verificați Fișele de lucru pentru 
elevi: Aplicare, pentru a evalua dacă elevii înțeleg faptul că responsabilitățile ajută la 
protejarea drepturilor. Elevii se vor gândi la drepturile și responsabilitățile din afara clasei. 
Ce drepturi au acasă și în cadrul activităților din afara școlii? Care sunt responsabilitățile 
corespunzătoare drepturilor respective?
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  Resurse de exersare:  
Fișa de lucru pentru elevi, p. 1

Gândește-te la drepturile și la responsabilitățile tale din afara clasei. Ce 
drepturi ai acasă și în cadrul unei activități din afara școlii? Ce responsabilități 
corespund drepturilor respective?corespund drepturilor respective?

Menționează cel puțin un drept pe care îl ai acasă și explică ce responsabilități îi corespund.Menționează cel puțin un drept pe care îl ai acasă și explică ce responsabilități îi corespund.

Menționează cel puțin un drept pe care îl ai în cadrul unei activități extrașcolare și explică ce 
responsabilități îi corespund.responsabilități îi corespund.

Ce responsabilități, pe care le ai acasă sau în cadrul activității extrașcolare, împărtășești cu alții? Cum 
poți transforma responsabilitățile respective în Reguli stabilite de comun acord?

1

2

3

A

APLICARE

Nume:

22

Regulile noastre stabilite de comun acordRegulile noastre stabilite de comun acord
Scrie mai jos cele cinci reguli de comportament, pe care tu și alți elevi le-ați 
stabilit și cu care ați fost de acord. 

1

2

3

4

5

Nume:

E

EXERSARE

1

  Resurse de aplicare: 
Fișa de lucru pentru elevi, p. 2


