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RESPONSABILITATEA  
Responsabilitatea reprezintă un subiect din ce în ce mai discutat în ceea ce privește  Internetul. 
În cartea sa ”Obligația responsabilității”, subtitlul ”În căutarea unei etici pentru epoca 
tehnologică”, publicată în 1979, filozoful Hans Jonas este preocupat de re-fundamentarea eticii 
în epoca noastră. Cu toată puterea pe care tehnologia o oferea atunci, în opinia lui Jonas, în 
multe din aprecierile sale nu mai era suficient să se țină cont doar de semenii în viață. Potrivit 
lui Jonas, trebuie să ne gândim, de asemenea, la viitor: trebuie să ne gândim la cei care se 
află în continuare în viață. Prin urmare, o acțiune responsabilă înseamnă luarea în considerare 
a intereselor și drepturilor fundamentale ale generațiilor viitoare.. 

Într-o societate democratică, este esențială promovarea capacității de reflexie și clarificare 
pentru a putea da șansa fiecărei persoane să se orienteze în viață prin propria gândire și nu 
prin norme autoritare.  

Plan de discuție: Responsabilitatea: 

• Ce înseamnă responsabilitatea? 

• Sunteți responsabili pentru propriile dvs. acțiuni? 

• Poate responsabilitatea să apară voluntar? 

• Sunt toate persoanele responsabile pentru rezultatele propriilor acțiuni? 

• Care este diferența între responsabilitate și sentimentul de a fi responsabil? 

• Sunt toate persoanele responsabile pentru consecințele propriilor acțiuni? 

• Pe ce se bazează responsabilitatea? 

• Responsabilitatea poate fi limitată? 

• Este posibil ca o persoană să nu își asume responsabilitatea pentru propriile acțiuni? 

• Poate o persoană fi responsabilă chiar și atunci când nu întreprinde nici o acțiune? 

• Pe ce se bazează responsabilitatea? 

 
Activitate: Cum arată pe internet acțiunile responsabile? 

Cine își poate asuma responsabilitatea pentru acțiunile întreprinse pe Internet și în ce 
măsură? Și cum arată pe Internet o acțiune responsabilă?   

Intervievați trei persoane diferite! 

 
Exercițiu: Când și pentru ce poate fi o persoană responsabilă? Motivați! 

o Pentru ploaie 
o Pentru dezordinea din cameră  
o Pentru cascada de mesaje 
o Pentru un animal de companie 
o Pentru cutremure 
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o Pentru o omisiune 
o Pentru un produs 
o Pentru ceea ce se întâmplă pe internet  
o Pentru o achiziție deliberată  
o Pentru legile statale 
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