
A-ţi asuma răspunderea personală pentru faptele proprii 
este un pas preliminar în dezvoltarea caracterului. Cele 
cinci „Promit să...” folosite de-a lungul întregului curs 
reprezintă nişte decizii esenţiale pentru a-i determina 
pe copii să pună bazele caracterului în viaţa lor. Pe 
aceste afirmaţii se întemeiază povestirile, cântecele şi 
activităţile de la paginile 8-13.

Promit:
• să ascult cu 

promptitudine de 
persoanele în autoritate.

• să am o atitudine 
voioasă.

• să îndeplinesc orice se 
aşteaptă de la mine. 

• să nu mă plâng.
• să fac mai mult decât 

mi se cere.

Oamenii se concentrează atât de mult asupra neascul-
tării încât mulţi copii acceptă pedeapsa crezând că nu 
sunt în stare de ceva mai bun. Demonstraţi-le că merită 
să-ţi formezi caracterul, lăudând ascultarea în viaţa 
copilului. Aprecierea dobândită îi va motiva să continue 
să fie ascultători. Pentru a afla mai multe moduri de a-i 
lăuda pe copii, consultaţi paginile 14 şi 15.
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ASCULTAREA
Character First!® Îndrumător pentru Profesori

Şcoala Elementară Seria 1, Cartea 2

A îndeplini cu bucurie cerinţele şi dorinţele 
celor ce sunt responsabili pentru mine.

De 5500 de ani indienii îmblânzesc elefanţi. Firea 
supusă şi forţa neagresivă a elefantului se potrivesc 
de minune slujirii. De obicei, un băieţel de zece ani 
începe să dreseze un elefant cam de aceeaşi vârstă cu 
a lui şi apoi vor lucra laolaltă tot restul vieţii. De-a 
lungul anilor, devin de nedespărţit. Băiatul hrăneşte 
elefantul, îl îmbăiază, îi îngrijeşte rănile şi îl dresează. 
În schimb, elefantul vădeşte o loialitate şi o ascultare 
remarcabile. Aceste trăsături excepţionale sunt ilustrate 
în povestirea despre natură de la pagina 4.

Aplicaţie

Lăudare

Definiţie

Ilustraţie
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As-cul-ta-re: (s.) 1: calitatea sau atitudinea 
de a te supune constrângerilor şi ordinelor 
unei autorităţi. 2: actul sau dovada respectării 
constrângerilor sau îndrumărilor primite.

Cuvântul ascultare vine din latinescul auscultare, care 
înseamnă literalmente „a asculta”. Ascultarea este opusă 
încăpăţânării prin aceea că un încăpăţânat nu ascultă. Un 
încăpăţânat face doar ce vrea el, fără să ţină seama de ceea 
ce spun persoanele cu autoritate.

Ce este ascultarea?

Greşeli vs. Neascultare
Este important să înţelegem diferenţa dintre greşeli, erori 
şi eşecuri.

• O greşeală este rezultatul unui calcul greşit, 
al unei incapacităţi sau al unei nebăgări de seamă 
întâmplătoare.

• O eroare este rezultatul unei informaţii greşite, al 
proceselor greşite sau înţelegerii greşite a unui mesaj.

• Un eşec este rezultatul lipsei de caracter.

Dacă un elev comite o greşeală întâmplătoare, nu-l pedepsi 
pentru neascultare. Totuşi, dacă greşeala se repetă încearcă 
să descoperi o eroare în procesul său de gândire sau de 
înţelegere a sarcinii.

Dacă un elev manifestă iresponsabilitate stând treaz 
până noaptea târziu, lucrând apoi apatic şi făcând în 
consecinţă greşeli, să nu te preocupe în primul rând 
greşelile, ci abordează slăbiciunea de caracter care pro-
voacă iresponsabilitatea.

A îndeplini  
cu bucurie 
cerinţele şi 

dorinţele
celor ce 

sunt 
respon-

sabili 
pentru tine.

ASCULTARE
versus Încăpăţânare
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Respectă-ţi cuvântul dat
Ca profesor, cuvântul tău este încărcat de autoritate. 
Elevii depind de tine. Când îţi iei un angajament 
sau faci ceva ce poate fi interpretat de copii ca un 
posibil angajament, ţine minte că nu poţi aştepta de 
la ceilalţi să asculte de cuvântul tău dacă tu însuţi nu 
îţi respecţi cuvântul dat.

Dacă îţi dai seama că nu poţi să respecţi un angajament 
anterior, du-te la cei cărora le-ai promis, explică-le 
situaţia şi roagă-i să te absolve. Asta le dă siguranţa 
că eşti un om de cuvânt.

Demonstrează-ţi propria ascultare, prin aceea că nu-ţi 
contrazici vorbele prin fapte.

Mai întâi ascultă 
şi apoi vei fi ascultat
Ascultarea este probabil trăsătura de caracter cea mai 
importantă pentru orice lider. Soldaţii au o vorbă: 

„Un gradat nu trebuie să dea niciodată atenţie 
gradului său; soldatul nu trebuie 

să-l uite niciodată.”

Înainte ca profesorii să aştepte ascultare de la elevii 
lor, ei trebuie să manifeste o ascultare exemplară faţă 
de superiorii lor.

Dacă cineva din şcoală te aude plângându-te de 
director sau de administrator, acela îşi va da seama 
imediat de spiritul tău de neascultare chiar dacă 
îndeplineşti directivele date. Acest exemplu le va 
veni în minte atunci când vor primi instrucţiuni 
de la tine. Dacă unei persoane nu îi vor conveni 
instrucţiunile date de tine, fie le va urma cu sufletul 
îndoit, fie îţi va nesocoti complet autoritatea.

Modalitatea cea mai eficientă de a preda ascultarea 
este ca tu însuţi să te arăţi ascultător faţă de cei 
investiţi cu autoritate. Decât să impui ascultarea 
manifestând o atitudine de superioritate, încearcă 
mai bine să o impui ca o problemă de principiu şi 
ca o unitate de măsură a caracterului cuiva, atitudine 
care trebuie să pornească tocmai de la tine. 

Conceptul de autoritate

Autorităţile sunt persoanele care au răspunderi în ce ne 
priveşte. De exemplu, părinţii sunt responsabili pentru copiii 
lor, profesorii pentru elevii lor, patronii pentru angajaţii lor, 
oficialii guvernamentali pentru cetăţenii lor, iar antrenorii 
pentru echipele lor. Ascultând de autoritate intri sub o 
protecţie, deoarece te afli sub jurisdicţia acelei autorităţi.

Când o autoritate emite nişte cerinţe ce intră în conflict cu 
programul, stilul sau preferinţele cuiva, de obicei justificarea 
neascultării se află foarte la îndemână. Simptomele unui 
comportament de neascultare sunt comentariile de genul 
,,asta nu se referă la mine”, „nu ştie ce face” sau „nu înţeleg 
de ce trebuie ca eu să...”. Dimpotrivă, adevărata ascultare 
implică bunăvoinţa de a-ţi sacrifica confortul personal pentru 
a răspunde la chemarea datoriei.

Totuşi, ascultarea nu înseamnă doar îndeplinirea unei sarcini. 
Este posibil ca în afară să te supui înstrucţiunilor date, dar 
înlăuntrul tău să fii neascultător, bombănind şi plângându-te, 
chiar dacă protestul nu este exprimat verbal. O ascultare 
completă înseamnă îndeplinirea unei sarcini cu voie bună.

Rolul liderului

O persoană cu o poziţie de lider ia decizii care afectează 
mulţi oameni din subordinea sa. De aceea, este vital 
pentru ca autorităţile să facă tot posibilul ca să-şi îmbine 
responsabilitatea de lider cu însuşirile de bun conducător. 
Autorităţile trebuie să descopere care sunt interesele majore 
ale celor din subordinea lor. Aceasta este o cerinţă înaltă, 
dar procedând astfel ei vor putea promova în cadrul grupului 
ascultarea şi cooperarea. Le revine apoi celor din subordine 
să aleagă ascultarea şi nu încăpăţânarea.

A fi un bun lider înseamnă să menţii faţă de tine însuţi un 
standard mai înalt decât cel impus celorlalţi. În mod natural 
elevii aşteaptă mai mult de la profesori decât de la ei înşişi. 
Fiind supus şi ascultător faţă de autorităţile de deasupra ta, 
subordonaţii vor asculta de tine mult mai uşor.

De asemenea, atitudinile unui lider sunt grăitoare prin ele 
însele. Senzaţia lăuntrică de nemulţumire sau frustrare a 
liderului se va transfera la toţi ca ton negativ. Totuşi, dacă 
asemenea atitudini sunt înlocuite cu smerenie autentică şi 
cu ascultare, acest lucru va fi observat şi va fi luat ca model. 
Dezvoltarea caracterului unui elev începe cu exemplul oferit 
de profesorii săi.

Învăţând ascultarea
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Ascultarea în natură

R oţi grele stârneau pe drum 
vălătuci groşi de praf. Caii se 
opinteau şi roţile scârţâiau în 

vreme ce vechile căruţe îşi croiau făgaş 
spre marginea oraşului. Venea circul! 
Carele purtau nişte animale ciudate 
cum oamenii din oraş nu mai văzuseră 
până atunci.

Erau acolo lei, tigri şi elefanţi, 
cămile, urşi şi maimuţe, zebre, girafe 
şi păuni. Copiii se înghesuiau de-a 
lungul drumului. Ochii lor sclipeau de 
nerăbdare în vreme ce se îngrămădeau 
în jurul căruţelor sperând să-i zărească 
fie pe maestrul de manej, fie clovnii, fie 
acrobaţii zburători.

Oricum, întâmplarea la care aveau să 
fie martori va fi mai uluitoare decât 
orice număr de circ. Erau pe cale să 
aibă parte de un exemplu de ascultare 
pe care nu aveau să-l uite niciodată.

În timp ce căruţele se pregăteau să 
oprească într-un vast spaţiu gol de pe 
malul râului ce curgea în afara oraşului, 
câţiva circari întindeau pe iarbă un 
imens cort roşu cu alb. L-au întins 

şi l-au întins şi l-au întins, până ce a 
acoperit aproape întregul spaţiu. Alţii 
au înfipt nişte ţăruşi lungi legându-i de 
nişte inele lustruite din alamă lustruită.

Spre surprinderea copiilor, un tânăr, nu 
mult mai mare decât ei, s-a apropiat şi 
uitându-se la cort îşi încrucişă braţele 
şi cumpăni situaţia. Apoi se întoarse 
fără a scoate o vorbă şi se pierdu în 
mulţimea lucrătorilor de la circ. Câteva 
minute mai târziu tânărul îşi făcu din 
nou apariţia. Lângă umărul lui drept 
păşea un splendid elefant indian! Câtă 
vreme tânărul a înaintat, elefantul l-a 
urmat ascultător. Când tânărul s-a oprit, 
elefantul s-a oprit şi el. 

De umerii elefantului atârnau nişte 
hamuri grele de piele. Îi înfăşurau 
partea din faţă a gâtului şi se prindeau 
sub piept dincolo de picioarele din faţă. 
Părea într-adevăr puternic! Cum stătea 
acolo, circarii i-au legat de hamuri o 
funie groasă şi grea. La celălalt capăt 
al funiei se vedea un nod mare pe care 
lucrătorii l-au fixat la baza celui mai 
gros stâlp al cortului. După ce totul a 

fost rânduit cu grijă, tânărul şopti un 
singur cuvânt la urechea elefantului. Îi 
spuse pur şi simplu: ,,Îngenunchează!” 
Fără nici o ezitare, elefantul îşi înclină 
capul şi îşi ridică piciorul din faţă. 
Tânărul urcă pe genunchiul îndoit al 
elefantului, făcu un salt şi încălecă 
pe grumazul elefantului, în spatele 
urechilor.

Apoi tânărul îi şopti alt cuvânt. Îi 
spuse pur şi simplu: „Trage!” Fără cea 
mai mică ezitare, elefantul se opinti 
înainte. Hamul scrâşnea strângându-se 
în jurul umerilor săi. Funia se întinsese 
la maximum. Toţi muşchii elefantului 
se opuseseră greutăţii cortului. Încet, 
dar sigur baza stâlpului se deplasa pe 
pământ. În timp ce baza înainta, vârful 
stâlpului începu să se înalţe. Se înălţă 
şi se tot înălţă, până ce a ajuns aproape 
în poziţie verticală. Întreaga greutate 
a cortului era susţinută de acest stâlp, 
însă elefantul nici că tresărea. Continua 
să tragă.

Stăpânul se aplecă încă o dată şi îi şopti 
un singur cuvânt. Tot ce i-a spus a fost: 

Elefantul de la circ
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Ascultarea în natură
,,Opreşte-te!” Copiii văzură elefantul 
oprindu-se brusc când tocmai păşise pe 
jumătate. Stâlpul stătea perfect drept. 
Mişcat numai cu câţiva centimetri în 
plus, cortul s-ar fi dezechilibrat în 
partea opusă, prăbuşindu-se şi rănindu-i 
pe lucrătorii care îşi riscau vieţile ori de 
câte ori înălţau „Marele Vârf”. Toată 
lumea aplaudă în timp ce muncitorii 
prindeau de zor poalele cortului 
fixându-l. Elefantul îşi făcuse treaba.

După numai câteva ore cortul avea să 
răsune de vocea maestrului, ,,Doamnelor 
şi domnilor, băieţi şi fete, circul este 
gata să înceapă în curând!” Mai exista 
însă o problemă, una mică ce putea 
însă deveni catastrofală. Lucrătorii, în 
graba lor de a pregăti reprezentaţia 
de seară, înălţaseră cortul într-un loc 
greşit. „Marele Vârf” ar fi trebuit să fie 
instalat pe celălalt mal al râului, unde 
cu câteva ore înainte de sosirea circului 
în oraş fusese depozitată toată hrana 
animalelor. Lipsa mâncării însemna 
animale flămânde. Iar animale flămânde 
însemnau şi lei flămânzi, iar leii flămânzi 
însemnau...Oh, vai şi amar!

Din păcate, singurul pod de peste râu 
se afla prea departe pentru ca hrana 
să fie adusă înainte de spectacolul din 
acea seară, iar cortul era prea greu de 
demontat şi de remontat pe celălalt 
mal al râului. Spectacolul trebuia să 
înceapă. Dar cum?

Îndrăzneţ, tânărul, cu elefantul în 
urma lui, păşi în faţă. Îi spuse pur şi 
simplu: „Adu!” Numaidecât, elefantul 
se întoarse şi se îndreptă spre râu. Intră 
în apă fără să ştie cât de adâncă era. Se 
cufunda tot mai adânc, până ce doar 
cu picioarele din spate putea să atingă 
fundul pietros. Neştiind să înoate, se 
balansa pe picioarele posterioare, ca 
să-şi ţină capul la suprafaţa apei. În cele 
din urmă ieşi din apă pe malul celălalt. 

La început, elefantul părea nedumerit. 
Stăpânul îi spusese un singur cuvânt 
de comandă. Privi înapoi, spre malul 
opus, la tânărul care îl trimise. Îşi vedea 
stăpânul sprijinit de un copac, aşteptând 
cu braţele încrucişate. Ştiind ce aştepta 
de la el, elefantul îşi vârî cu grijă fildeşii 
puternici sub unul dintre paleţii cu 
hrană din faţa lui şi îşi încolăci zdravăn 
trompa lungă în jurul baloţilor cu hrană 
de deasupra, pentru a-i împiedica să 
cadă. Arătând mai degrabă a stivuitor 
decât a elefant, se întoarse şi intră din 
nou în apă. Ţinând hrana sus deasupra 
apei pentru a nu o uda, elefantul îşi croi 
drum înapoi.

Aşeză paletul de grâne la picioarele 
stăpânului şi îl privi contrariat. Însă 
stăpânul nu scoase o vorbă. Se sprijinea 
cu spatele de copac ţinându-şi braţele 
încrucişate. Elefantul părea din nou 
nedumerit. Îşi privi stăpânul, privi spre 
malul opus şi apoi spre paletul încărcat 
de grâne. Ghicind ce se aştepta de la 
el, se întoarse spre râu şi intră în apă. 
Traversă râul pentru a aduce o altă 
încărcătură de grâu.

Până să se întoarcă, primul palet se golise. 
Lucrătorii grăbiţi împărţeau animalelor 

hrana, dar stăpânul elefantului continua 
să stea sprijinit de copac cu braţele 
încrucişate. Elefantul privi spre stăpânul 
său, privi spre hrană şi privi spre malul 
opus. Fără vreun alt ordin, intră în râu 
pentru a treia oară. Şi tot aşa traversă 
râul dus-întors. Toată după-amiaza până 
spre seară trudi la transportarea tuturor 
paleţilor cu hrană, care acum zăceau la 
picioarele stăpânului său.

Când totul fusese făcut, uluitorul 
animal care hrănise un circ întreg, păşi 
lângă stăpânul său, îşi plecă uşor capul 
şi începu parcă să susure ceva. Deşi 
nu mâncase nimic, deşi muncise o zi 
întreagă, deşi era ud leoarcă şi înfrigurat, 
susurul lui plăcut îi exprima bucuria. 
Oricum, în interiorul „Marelui Vârf”, 
râsetele copiilor se stingeau şi luminile 
păleau în timp ce întregul circ răsuna 
de cuvintele: ,,Doamnelor şi domnilor, 
băieţi şi fete...” Şi toate acestea se 
datorau unui elefant ascultător.
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Promit să ascult cu 
promptitudine de persoanele 
în autoritate.
Chiar dacă adevărata ascultare înseamnă să te supui până 
la capăt, un copil ascultător trebuie să cântărească ce i se 
cere şi să asculte doar dacă cerinţa este legitimă. Un copil 
ascultător ştie că anumite reguli sunt superioare altora şi 
că el trebuie să urmărească totdeauna standardul cel mai 
înalt. Să te supui imediat unui ordin greşit este la fel de 
dăunător ca şi a zăbovi să faci ceva just. Cu toate acestea, 
ascultarea trebuie să fie consecventă. Un copil nu poate să 
,,ciugulească,” alegând ce comenzi să asculte şi ce comenzi 
să ignore, pur şi simplu pentru că aşa vrea el. 

Copiii trebuie totodată să se ferească de ascultarea oarbă a 
cerinţelor unui străin. Un copil ştie pe cine să asculte la fel 
de bine ca şi ce să asculte.

Promit să am o atitudine 
voioasă.
O atitudine plină de voie bună face mai lesne de îndeplinit 
chiar şi sarcinile dificile. Ceea ce implică, de asemenea, să-i 
sprijini pe profesori şi planurile lor şi să le spui celorlalţi să 
creadă în autorităţile care au grijă de ei şi îi protejează.

Promit să îndeplinesc orice se 
aşteaptă de la mine.
O sarcină dată clasei înseamnă de fapt delegarea autorităţii 
pe termen scurt. De exemplu, un elev ascultător acceptă 
temporar responsabilitatea unei sarcini până când aceasta 
este dusă la capăt. A nu izbuti să o duci până la capăt 
înseamnă să înşeli încrederea profesorului. Îndeplinirea 
sarcinii demonstrează că elevul merită să primească şi  
alte responsabilităţi.

Este de asemenea important să cunoşti care sunt 
competenţele celor cu autoritate faţă de tine. Urmând 
instrucţiunile date de o autoritate adesea poţi să intri în 
conflict cu instrucţiunile altei autorităţi. Un elev ascultător 
ar trebui să ceară respectuos persoanelor cu autoritate 
indirectă să îşi coroboreze instrucţiunile cu acelea ale 
profesorului său. La rândul său, un profesor înţelept va 
respecta competenţele celorlalţi profesori din şcoală şi nu 
va contrazice cu subînţeles şi nici nu-l va chestiona public 
pe un alt profesor.

Promit să nu mă plâng.
Dacă bombăni atunci când urmezi nişte indicaţii înseamnă 
că nu dai dovadă de ascultare adevărată. A bombăni 
implică independenţă, dezaprobare şi îndoială. Dacă ai vreo 
îndoială, trebuie să te adresezi direct factorului de decizie 
în spirit cooperant. Dacă sesizarea ta nu este aprobată, 
dovedeşti loialitate, supunându-te deciziei fără să te plângi 
şi îţi câştigi dreptul de a ţi se asculta sesizările pe viitor.

Promit să fac mai mult decât 
mi se cere.
În trecut legea romană permitea soldaţilor să recruteze 
civili care să le care poverile. Civilului i se cerea să care 
povara o milă; totuşi unii însă alegeau să facă mai mult 
decât obligaţia legală. Atunci când un elev parcurge ,,mai 
mult de o milă” el îşi manifestă ascultarea la cel mai înalt 
nivel. Actul ascultării, la fel ca şi atitudinea plină de voie 
bună transmit sprijin şi aprobare profesorului. Îndeplinind 
,,literă cu literă” o însărcinare atrage după sine laude.  
Dar a îndeplini intenţia conţinută în cerere îţi atrage 
încredere şi respect, ridicându-te, ca elev, pe o poziţie de 
onoare şi influenţă.

Formarea caracterului continuă 
în permanenţă.
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Activităţi
Exerciţii de aliniere
(joc)
Formează un „L” cu ajutorul degetului mare şi al 
arătătorului. Foloseşte-l ca semnal pentru a aşeza copiii 
în linie dreaptă. Spune-le copiilor că vrei să se alinieze 
cât de repede pot, fără a scoate un sunet până nu le dai 
semnalul. Cronometrează-i de câteva ori pentru a le spori 
viteza de ascultare.

Variante:
• Foloseşte-ţi palmele pentru a indica direcţia spre care 

copiii să se întoarcă. Răsuceşte-ţi palmele spre stânga, 
dreapta, cu faţa sau cu dosul, în sus sau în jos, 
asemenea unui comandant militar ca să-i ajuţi să 
exerseze ascultarea imediată. Foloseşte-te de orice 
ocazie pentru a le lăuda ascultarea.

• Jucaţi împreună „urmează-ţi liderul”, în timp ce  
mergeţi în jurul clasei sau al şcolii. Salutaţi-i pe ceilalţi, 
atingeţi obiecte anume alese sau ocoliţi spaţii anumite 
de pe hol.

• Testează-le ascultarea prin tăcere. Laudă-i pe cei 
care nu scot nici un sunet. Scrie-le numele pe nişte 
bucăţele de hârtie şi pune-le în buzunarele cu laude.  
(Vezi pagina 14.)

Cuvinte amestecate
(joc)
Scrie definiţia cuvântului ascultare pe foi separate de 
hârtie, plasând câte un cuvânt pe fiecare foaie. Foloseşte foi 
de culori, forme şi mărimi diferite, în cazul în care copiii 
nu ştiu să citească. Verifică definiţia aranjând cuvintele în 
ordinea corectă. Amestecă foile şi repetă operaţia.

(Cântaţi pe tema muzicală ,,Dacă eşti fericit şi o ştii”.)

Dacă eşti ascultător şi ştii asta bate din palme.
Dacă eşti ascultător şi ştii asta bate din palme.
Dacă eşti ascultător şi ştii asta,
Atunci viaţa ta o va dovedi.
Dacă eşti ascultător şi ştii asta bate din palme.

Dacă eşti ascultător şi ştii asta bate din picioare.
Dacă eşti ascultător şi ştii asta atinge-ţi capul.
Dacă eşti ascultător şi ştii asta învârte-te.
Dacă eşti ascultător şi ştii asta, ridică-te şi strigă.
Dacă eşti ascultător şi ştii asta fă-le pe toate cinci.

 Dacă eşti ascultător...

cerinţeljjj

resposibide
plin

i
bucurie

Variante:
• Dă o foaie fiecărui copil şi aranjează copiii 

conform ordinii cuvintelor din definiţie.
• Stârneşte entuziasmul cronometrând cât de 

repede pot reconstitui definiţia.
• Pune deoparte una sau mai multe foi şi vezi 

cine îşi dă seama de cuvântul(-ele) care 
lipseşte(-sc).

• Arată un cuvânt şi întreabă ce cuvânt îi 
precede şi ce cuvânt îl urmează.

• Jucaţi „concentrare”, în care câştigă cel 
care descoperă două cuvinte consecutive.

• Amestecă cuvintele din toate definiţiile 
învăţate în săptămânile precedente. Învaţă 
copiii să aşeze cuvintele în definiţiile 
corespunzătoare şi în ordinea corectă.

• Colorează foile şi lipeşte-le cu bandă 
adezivă alcătuind un ,,poster” pentru clasă.

• Foloseşte fotografii şi simboluri ca să-i 
ajuţi pe copiii care nu ştiu să citească.

• Nu uita să lauzi copiii pentru efort, atitudine, 
progres şi munca în echipă. 

macmac
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Activităţi
Păpuşa elefant
(lucru manual)
Dă fiecărui copil o pungă mică de hârtie. Copiii îşi vor 
scrie numele şi cele cinci angajamente pe spatele pungii 
de hârtie. Taie din carton cenuşiu două „urechi de elefant”. 
Ataşează-le de marginile pungii pe partea din spate (partea 
fără îndoitură). Taie o „trompă” din acelaşi fel de carton 
cenuşiu. Lipeşte-o de mijlocul capacului pungii. Întoarce 
„trompa” în sus înfăşurând-o pe un creion.

Taie doi „fildeşi” din carton 
alb şi lipeşte-i sub capacul 
pungii. Copiii vor desena 
ochi pe faţa elefantului. 
Fă gura elefantului tăind o 
„limbă” din carton roz şi 
lipind-o sub capac.

Materiale: 
• O pungă mică de hârtie
• Carton roz, gri şi alb
• Foarfece
• Lipici sau bandă adezivă
• Carioci sau creioane

Încurajează copiii să înveţe din exemplul elefantului din 
povestea din natură.

Aminteşte-le:
1. Oprirea promptă a elefantului la porunca stăpânului.
2. Ducerea până la capăt a sarcinii de a înălţa cortul 

circului.
3. Satisfacţia muncii bine făcute, ilustrată prin susurul 

adresat stăpânului său.
4. Atitudinea sa de voie bună slujindu-i pe toţi şi uitând  

de sine.
5. Depunerea unui efort mai mare decât i se ceruse, când a 

trecut râul de mai multe ori pentru a aduce toată hrana. 

Aparenţele pot fi înşelătoare
(lecţie cu obiectiv)
Pregăteşte două tăvi de prăjituri. Prepară o tavă conform 
reţetei, iar la cealaltă adaugă o măsură de sare în plus 
(de exemplu, o ceaşcă în loc de o lingură). Porţiile vor 
arăta identic, doar că cea cu mai multă sare va avea un 
gust oribil.

Adu cele două tăvi în clasă, ţinând minte care este una 
şi care este cealaltă. Invită un elev în faţa clasei şi dă-i o 
prăjitură. Oferă-i una dintre cele bune şi întreabă-l ce gust 
are. Oferă o altă prăjitură dintre cele bune unui alt elev şi 
înteabă-l ce gust are. După ce le-ai dat mai multe prăjituri 
bune, dă-i unuia dintre ei o prăjitură rea. Întreabă-l ce  
gust are.

Prezintă ambele porţii de prăjituri. Atrage-le atenţia că 
arată la fel, doar că au fost preparate cu o mică diferenţă. 
O porţie a fost preparată conform reţetei – având în vedere 
că cel care a scris reţeta în cartea de bucate ştia ce are de 
făcut. Indiferent dacă cel ce a scris reţeta ne place sau nu, 
cofetarul este un om cu experienţa de a face prăjituri bune, 
aşa că îi ascultăm instrucţiunile. Succesul nostru depinde 
de ascultarea noastră. A doua porţie s-a abătut puţin de la 
instrucţiunile maestrului cofetar. Rezultatele unei „mici” 
neascultări par uneori acceptabile, însă lucrurile nu stau 
nici pe departe aşa.

NOTĂ: Cere aprobare înainte de a servi copiilor mâncare 
în clasă. Atenţie la alergii.

macmac
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Activităţi
Cardurile despre caracter
Caracterul trebuie demonstrat în viaţa de zi cu zi. Împarte 
cardurile despre ascultare, privindu-l pe fiecare în ochi şi 
spunându-i: ,,Iată câteva moduri în care tu poţi dovedi că 
eşti ascultător!” Citeşte angajamentele „Promit să...” de 
pe spatele fiecărui cartonaş. Recapitulează povestea ele-
fantului, întrebându-i pe copii cum îşi manifestă ascultarea 
elefantul indian. Vezi pagina 8 pentru mai multe detalii 
despre angajamentele ,,Promit să...”.

Variante:
• Prezintă un mod greşit şi un mod corect de a  

răspunde unei persoane cu autoritate, pornind de la cele 
cinci angajamente „Promit să...”.

• Dă exemple de ascultare şi neascultare din viaţa ta 
personală. Ai grijă să scoţi în evidenţă avantajele de a fi 
ascultător şi consecinţele negative ale neascultării.

• Dă-i fiecărui copil ocazia să îşi ia angajamentul de a 
fi ascultător. Întreabă-l ,,Promiţi să...?” şi pune-l să 
răspundă ,,Da, promit să...” pentru fiecare dintre cele 
cinci „Promit să...”.

,,Promiţi să asculţi cu promptitudine de persoanele 
în autoritate?”

,,Da! Promit să ascult cu promptitudine de persoanele 
în autoritate.”

,,Promiţi să ai o atitudine voioasă?”
,,Da! Promit să am o atitudine voioasă.”

,,Promiţi să îndeplineşti orice se aşteaptă de la tine?”
,,Da! Promit să îndeplinesc orice se aşteaptă de la mine.” 

,,Promiţi să nu te plângi?”
,,Da! Promit să nu mă plâng.”

,,Promiţi să faci mai mult decât ţi se cere?”
,,Da! Promit să fac mai mult decât mi se cere.” 

                                                                                             Voi      a      -     scul - ta   cu  mult   a   -  ten  -  ţi   -   e;      Să       fac           ce   se   aş - teaptă

                                    de    la  mi - ne;    Voi      as    -       cul - ta   cu    prompti  - tu  -  di   -   ne    Şi       fac           mai mult de - cât mi      se    ce - re. Când

                                   îmi văd    de  lu - cru  şi sunt   în - tre - rupt  Pro -  mit  să    nu  mă plâng, ci  cu-n   zâmbet  să   o  fac    Cu       tot  ce-am   în  mi  - ne

                                    o    voi comple - ta       Să     am  un  carac  -  ter   de-a     a  - scul - ta.           1,    2,    3!  Hey!        a  - scul - ta.         1,    2,    3!  Hey!

 Ascultarea este...
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Activităţi
Cele cinci chei ale ascultării  
(lucru manual)
Închipuiţi-vă o uşă ce are cinci închizători, pentru fiecare 
dintre ele fiind nevoie de o cheie diferită. Deşi orice 
cheie ,,se potriveşte” la uşa respectivă, ea singură nu o 
poate deschide. La fel, ascultarea adevărată presupune 
mai multe ,,chei”. Una folosită separat de cealaltă nu  
este suficientă.

Pentru a ilustra cele cinci angajamente „Promit să...” ale 
ascultării, confecţionează inele cu chei pentru toţi copiii.

Materiale:
• Carton
• Sârmuliţe (fiecare copil primeşte 1/2 de sârmuliţă)
• Perforator
• Pixuri sau creioane
• Foarfece

 • Decupează o formă de cheie dintr-un carton pentru ca 
elevii să-i traseze conturul. Spune-le să decupeze cinci 
chei din hârtie. Fă câte o gaură cu perforatorul la capătul 
de sus al cheilor. Copiii vor scrie pe fiecare cheie, 
,,Imediat!”, „Cu voie bună!”, „Complet!”, „Fără să mă 
plâng!”, „Fac mai mult!”.

• Trece sârmuliţele prin găurile din partea de sus a cheilor. 
Răsuceşte capetele ca să obţii un inel de chei.

Reaminteşte-le comparaţia cu uşa. Aşa cum o singură cheie 
nu este suficientă pentru a deschide uşa, tot aşa, chiar dacă 
faci cu voie bună ce ţi se spune, dar abia peste trei zile,  
nu înseamnă că ai fost ascultător.

Să ducem gunoiul  
(scenetă)

Aplicaţie: 

Pune în scenă o situaţie revelantă, în care copiii să 
se confrunte cu decizia de a fi sau a nu fi ascultători. 
Compară şi pune în opoziţie atitudinile de ascultare şi 
acelea de neascultare. Ajută-i pe copii să-şi dea seama care 
sunt alegerile corecte, punându-le întrebări despre scenetă.  
De exemplu: 

Subiect: Să ducem gunoiul

Scena: Te duci spre uşă cu intenţia să ieşi afară. Deodată, 
mama sau tata te roagă să duci gunoiul. Te afli acum în faţa 
unei decizii: Să asculţi sau să nu asculţi.

Ce vei face?
1. Spui că vei duce gunoiul când te vei întoarce? 

sau Îţi îndeplineşti cu promptitudine sarcina?

2. Accepţi să o faci, dar bombăni? 
sau Faci cu voie bună ceea ce ţi s-a spus să faci?

3. Duci gunoiul până la jumătatea drumului spre ghenă? 
sau Faci tot ce ţi s-a cerut?

4. Le spui întâmplarea prietenilor şi îţi plângi de milă în 
faţa lor? 
sau Faci ce ţi s-a cerut, fără să te plângi?

5. Faci numai ce ţi s-a spus ca să scapi mai repede? 
sau Aduni şi gunoiul pe care îl găseşti în drum şi îl 
arunci?

Subiecte suplimentare: 
• Fă curat în camera ta.
• Spală vasele (sau alte treburi).
• Fă-ţi temele.
• Nu face gălăgie.
• Închide televizorul.
• Şterge tabla.
• Aranjează-ţi banca.

Notă: Exemplele personale sunt deseori cele mai eficiente.

Ascultare
Fără să mă plâng!

Imediat!
Cu voie bună!

Complet!

Fac m
ai m

ult!
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Activităţi
„Paraşutiştii” 
(lucru manual)
Nici un paraşutist întreg la minte nu ar sări dintr-un avion 
fără siguranţa unei paraşute de nădejde. La fel, nici un copil 
nu ar trebui lăsat să se arunce în viaţă fără îndrumarea unor 
persoane cu autoritate adecvată.

Paraşutele ne încetinesc căderea şi preîntâmpină prăbuşirea, 
asigurându-ne o aterizare sigură şi controlată. Totuşi, 
eficienţa unei paraşute este zădărnicită dacă paraşutistul 
refuză să şi-o pună în spate şi să îşi prindă centurile.

Ascultarea este „centura” care ţine copilul legat de „paraşuta” 
autorităţii, permiţându-i să primească astfel sfaturi înţelepte 
şi protecţie. Pentru a ilustra această lecţie, copiii îşi pot 
confecţiona propriul lor ,,paraşutist”. 

Materiale:
• sârmuliţe (una pentru fiecare copil)
• sfoară (două bucăţi de 30 cm pentru fiecare copil)
• şerveţele de hârtie (unu pentru fiecare copil)
• bandă adezivă
• perforator
• foarfece

Confecţionarea paraşutei:
• Lipeşte bandă adezivă la fiecare colţ al şerveţelului 

pentru a-l întări.
• Perforează o gaură în fiecare dintre cele patru colţuri.
• Leagă capetele sforilor de fiecare gaură.

Confecţionarea paraşutistului:
• Taie o treime din sârmuliţa fiecărui copil. Partea 

mai lungă va constitui capul, corpul şi picioarele 
paraşutistului. Partea mai scurtă va constitui 
braţele acestuia.

• Îndoaie bucata lungă de sârmuliţă în două, în jurul 
degetului arătător. Împleteşte capetele pentru a forma un 
„corp”, lăsând o bună parte pentru „picioare”.

Prinderea omuleţului de paraşută:

• Foloseşte bucăţile de sfoară pentru a prinde de şerveţel 
omuleţul de sârmuliţă. Agaţă un braţ al omuleţului de 
mijlocul unei bucăţi de sfoară, răsucindu-i (,,mâna”) 
în jurul sforii. Prinde celălalt braţ de cealaltă bucată 
de sfoară.

Elemente de memorat:
• S-ar putea ca nu întotdeauna paraşutele să fie confortabile, 

elegante sau la modă, dar ele sunt necesare. Să ai o 
paraşută este o chestiune de viaţă şi de moarte.

• Un copil care îşi manipulează autorităţile plângându-se 
şi cicălindu-le este ca un paraşutist care sare cu 
o paraşută legată cu noduri, astfel încât să nu se  
poată deschide.

• Cineva care se răzvrăteşte împotriva autorităţii seamănă 
cu unul care încearcă să stea deasupra (în loc să fie sub) 
paraşutei sale. La fel ca şi răzvrătirea, a fi deasupra 
paraşutei duce la dezastru.

Împleteşte

Capul

Îndoaie 
picioarele

Partea mai 
scurtă

© Copyright 1997-2005 Character Training Institute. A nu se reproduce.

Bucuros voi face totul,
Nu mă-opresc până sfârşesc;
Voi depune un efort
Să ascult şi să zâmbesc.

Eu nu voi bombăni
Chiar dacă-s supărat
Ascultător eu vreau să fiu
Şi sunt determinat!

Promisiunea este dreaptă
Să mă scape de pedeapsă.
S-arătăm că noi le ştim,
Să le spunem mai rapid!

 Exerciţiu de memorare

macmac
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Activităţi
Buzunăraşele cu laude  
(lucru manual)
Confecţionează „buzunăraşe cu laude” îndoind o foaie 
de hârtie aproape la jumătate şi lipindu-i sau capsându-i 
marginile. Lasă o latură deschisă pentru a forma un 
buzunar. Copiii trebuie să-şi coloreze propriul „buzunăraş 
cu laude” şi să-şi scrie numele pe el. Explică grupului că 
vor primi distincţii dacă vor manifesta trăsătura de caracter 
a ascultării.

Decupează bucăţi de hârtie şi scrie pe ele cuvântul 
„Ascultare”. Pune unul dintre aceste premii în „buzunăraşul 
cu laude” de fiecare dată când vezi că un elev aplică unul 
dintre cele cinci angajamente „Promit să...” ale ascultării. 
Aceste premii pot avea orice formă, pot fi simple sau mai 
complicate, în funcţie de timpul şi resursele de care dispui.

Variante:
• Agaţă „buzunăraşele cu laude” pe 

perete, în aşa fel încât să fie văzute de  
toată lumea.

• Foloseşte abţibilduri sau decupaje în formă 
de animale în loc de bucăţi de hârtie.

• Trimite premiile acasă împreună cu copiii, 
în fiecare zi, pentru a implica şi părinţii. 
Nu face comparaţii între copii.

• Fixează obiective zilnice pentru fiecare 
copil pentru a-l stimula. Nu schimba 
niciodată aceste premii cu obiecte 
palpabile precum bomboane sau 
abţibilduri. Să ai caracter este important 
ca fapt în sine.

• Pe măsură ce copiii manifestă că au şi 
alte trăsături de caracter sau procedează 
conform altor angajamente „Promit să...” 
din lecţiile trecute sau din cele viitoare, 
confecţionează şi alte premii pentru a 
le pune în „buzunăraşul cu laude”  
al fiecăruia.

Începe cu o foaie de 
hârtie întreagă.

Îndoaie partea de jos, 
lăsând 2- 3 centimetri până 
la marginea de sus.

Lipeşte marginile pentru a închide 
„buzunăraşul”.

Ca să obţii un aspect îngrijit, 
rulează bucăţele de bandă adezivă 
şi lipeşte-le de-a lungul marginilor 
în interior, de fiecare parte.

Buzunăraşu
l

cu
laude!

A
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Foloseşte temele pentru a lăuda 
caracterul
Natura sarcinilor sau instrucţiunilor pe care le dai unui copil comunică 
mult despre încrederea pe care o ai în ascultarea lui. Dacă un elev a 
dovedit că este harnic, îi poţi da o sarcină fără a trebui să îl controlezi la 
fel de des ca pe ceilalţi. Dacă un copil este caracterizat prin stăpânirea de 
sine, îi poţi lăsa o mai mare libertate în ariile de auto-orientare.

Încrederea este o formă importantă de laudă care trece dincolo de 
cuvinte. Încrederea îi lasă pe copii să vadă că te bizui pe caracterul lor, 
până acolo încât să-ţi pui în joc propriul succes. Asta îi va motiva să 
manifeste şi pe mai departe această trăsătură. Pe măsură ce şi alţi copii 
observă încrederea pe care o ai într-unul dintre ei şi modul în care acesta 
răspunde, ei vor fi stimulaţi să se dovedească nişte persoane demne de 
încredere, în acelaşi fel.

Aşadar, dă copiilor de înţeles că, pentru a fi de încredere, trebuie să 
fie ascultători. Ai putea să spui: ,,Paul, îmi place cu câtă voie bună ai 
îndeplinit sarcina pe care ţi-am dat-o săptămâna trecută, aşa că aş dori să 
primeşti...” (un privilegiu dorit sau o sarcină mult aşteptată).

Totuşi, în situaţiile în care copiii îşi dovedesc caracterul şi abilitatea de 
a se descurca în anumite situaţii, fii atent să nu insişti la nesfârşit pentru 
aceleaşi sarcini, decât dacă ei le îndeplinesc cu sinceră bucurie. Este un 
comandament de caracter să încredinţezi cuiva responsabilităţi, însă dacă 
îl încarci cu aceleaşi sarcini tot timpul, acela se poate simţi pedepsit. 
Dă copiilor şansa de a pune în practică şi de a-şi dezvolta trăsăturile de 
caracter şi abilităţile în diferite domenii.

Un alt mod de a lăuda este să spui: ,,Mihai, lucrez la un proiect care 
necesită foarte multă precizie. Şi imediat m-am gândit la tine. Să-ţi 
explic de ce am nevoie.” Astfel, chiar fără a-i recunoaşte direct lui Mihai 
vreo calitate, această rugăminte îi confirmă agerimea, simţul ordinii, 
discernământul şi alte calităţi pretinse de o lucrare de mare precizie.

Un cuvânt de avertizare: Nu da sarcini pe baza unor realizări din trecut. 
Rezultatele din trecut sunt urmarea unor trăsături de caracter precum 
sârguinţa, creativitatea, acurateţea. Laudă aceste trăsături şi îl vei motiva 
pentru rezultatele ce vor urma. Dacă lauzi doar rezultatul, copilul îşi va 
forma caracterul folosind tot felul de „scurtături”. Aceasta s-ar putea să 
meargă o vreme, însă sacrificarea caracterului de dragul rezultatelor are 
consecinţe negative pe termen lung.

Modalităţi de apreciere
Orice profesor trebuie să înţeleagă importanţa 
lăudării copiilor care au dovedit că au un 
caracter bun. Copiii simt că sunt preţuiţi 
atunci când li se adresează cuvinte sau priviri 
încurajatoare. Nu este nevoie de mult pentru 
a stimula atitudinea unui copil şi pentru a-l 
motiva să continue să facă ceea ce e bine. 
Găseşte prilejuri de a folosi ideile din această 
listă pentru a lăuda chiar şi cei mai mărunţi 
paşi în modelarea caracterului.

Cuvinte de laudă: 

•,,Foarte bine!”
•,,Uau!” 
•,,Bravo! Bună treabă!”

Gesturi de laudă:

• Salutul
• Semnul OK 
• Degetul mare ridicat

Trofee de laudă:

• O diplomă oficială
• Un abţibild haios 
• O panglică albastră

Bileţele de laudă:

Scrie câte un bileţel special fiecărui copil, 
lăudându-l pentru că a dovedit că are o anumită 
trăsătură de caracter. Spune-i copilului cât de 
bucuros te simţi că eşti profesorul lui. Scrie 
bileţelul cu sinceritate şi cu onestitate.

Decorează bileţelele şi plicurile în mod creativ 
şi atractiv. Împarte-le la sfârşitul săptămânii.

Recompensarea ascultării
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Coboară-te la nivelul lor
• Caută aplicaţii şi lecţii care să 

aibă legătură cu viaţa copiilor.

• Comunică-le concepte folosind  
un vocabular de adult, dar 
accesibil lor, mai degrabă decât un 
vocabular copilăresc. 

Fii entuziast
• Exagerează-ţi gesturile.

• Dă din mâini şi mişcă-ţi capul.

• Zâmbeşte şi foloseşte o mimică 
expresivă.

• Variază viteza cuvintelor şi  
volumul vocii.

Fii creativ
• Instituie „Ziua elefantului”,  

când copiii vor aduce la şcoală  
elefanţi de jucărie, cărţi şi 
fotografii cu elefanţi.

• Cere librarului tău materiale 
ilustrative pentru elefant  
sau ascultare.
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ASCULTAREA 

A îndeplini cu bucurie cerinţele şi dorinţele celor ce sunt responsabili pentru mine.

Sfaturi pentru predare

Exerciţiu de 
colorare

Fă fotocopii la imaginea 
din stânga. Pune-i pe 
elevi să le coloreze şi să 
le ia acasă.

Instrucţiuni de 
fotocopiere:

Alege ,,măreşte” de la 
8.5 x 11 pînă la 11 x 17 
(129%) pentru a acoperi 
o pagină de 8.5 x 11.

Asigură-te că ai ales ca 
format mărimea 
,,8.5 x 11”.

Unele copiatoare vor 
cere repoziţionarea 
paginii de copiat pentru 
a putea fotocopia doar 
ceea ce elevii trebuie 
să coloreze.
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