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Educaţia morală

Educaţia morală reprezintă unul dintre conţinuturile 
generale ale educaţiei, alături de educaţia: ştiinţifică/
intelectuală, aplicativă/tehnologică, estetică şi psihofi-
zică. Importanţa prioritară a educaţiei morale rezultă din 
dimensiunea sa, cea mai profundă şi mai extinsă. Pentru 
această trăsătură este considerată “educaţia însăşi” (Oli-
vier Reboul, 1976, pag. 401).

Definirea şi analiza educaţiei morale implică ur-
mătoarele criterii: 1) valoarea pedagogică generală 
reflectată; 2) obiectivul general angajat; 3) obiectivele 
specifice; 4) conţinuturile particulare; 4) metodologia; 
5) principiile (Sorin Cristea, 2010, p. 206-211).

Definirea conceptului presupune raportarea conţinu-
tului general al educaţiei morale la noţiunea de morală, 
privită din perspectiva: a) filozofiei, ca „o teorie a relaţiilor 
cu lumea şi cu sine” (Dictionnaire de la philosophie, 1995, 
pag. 177); b) psihologiei sociale, ca formă a conştiinţei 
care reflectă existenţa la nivel teoretic (conceptual, ide-
ologic, normativ) şi practic (acţional, comportamental) 
– vezi Pantelimon Golu, 1974, pag. 21-23. Ambele per-
spective au în vedere valoarea generală pe care o reflectă 
educaţia morală – binele moral (studiat de etică).

Din perspectivă pedagogică, educaţia morală vi-
zează formarea-dezvoltarea conştiinţei morale la nivel 
teoretic şi la nivel practic.

Formarea-dezvoltarea conştiinţei morale la nivel 
teoretic angajează un ansamblu de: a) percepţii, re-
prezentări, concepte, judecăţi, raţionamente morale 

(dimensiunea cognitivă a educaţiei morale); b) sentimen-
te, motivaţii, intervenţii volitive morale (dimensiunea 
ideologică a educaţiei morale).

Articularea celor două dimensiuni este obiectivată 
în cadrul normelor morale, incluse în documente ofici-
ale de natură juridică, religioasă, politică, economică, 
pedagogică etc. un rol esenţial revine procesului de 
formare a convingerilor morale. Ca expresie a motivaţiei 
superioare, ele îndeplinesc un dublu rol: a) asigură uni-
tatea dintre dimensiunea cognitivă morală (a şti ce este 
binele) – afectivitatea morală (a iubi binele) – voinţa 
morală (a vrea să realizezi binele moral); b) pregătesc 
trecerea de la teoria morală la practica morală.

Formarea-dezvoltarea conştiinţei morale la nivel 
practic valorifică resursele convingerii morale. Im-
plică evoluţia acţiunilor morale la nivel de obişnuinţe 
şi de atitudini morale. Obişnuinţele morale reprezintă 
comportamente automatizate, formate-dezvoltate prin 
exerciţiu moral în vederea adaptării personalităţii la anu-
mite situaţii psihosociale concrete. Atitudinile morale 
reprezintă comportamente stabile, interiorizate în sens 
afectiv, motivaţional, caracterial, care asigură adaptarea 
personalităţii în orice context psihosocial.

Educaţia morală reprezintă deci acea dimensiune 
fundamentală a activităţii de educaţie orientată în direcţia 
formării-dezvoltării conştiinţei morale a personalităţii, 
care vizează optimizarea raporturilor sale cu lumea şi cu 
sine, la nivel: a) teoretic, prin însuşirea valorii generale a 
binelui moral, susţinută afectiv, volitiv şi motivaţional) şi 
practic (prin aplicarea valorii generale a binelui moral).

Obiectivele educaţiei morale pot fi clasificate în 
funcţie de gradul lor de generalitate: 

1) obiectivul general al educaţiei morale – formarea-
dezvoltarea conştiinţei morale a celui educat;

2)  obiectivele specifice educaţiei morale – for-
marea-dezvoltarea conştiinţei morale: nivelul 
teoretic şi nivelul practic;

3) obiectivele concrete ale educaţiei morale, rezul-
tate din operaţionalizarea obiectivelor specifice, 
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realizabile în cadrul unor activităţi educative 
organizate formal (de exemplu, în activităţile 
didactice şi, în mod special, în orele de dirigenţie) 
sau nonformal (în activităţi extraşcolare), în ca-
drul sistemului şi al procesului de învăţămînt.

Obiectivele specifice educaţiei morale reflectă cele 
două niveluri de referinţă angajate în activitatea de for-
mare-dezvoltare a conştiinţei morale – nivelul teoretic 
şi cel practic.

1) La nivel teoretic, obiectivele specifice educaţiei 
morale, angajate în formarea-dezvoltarea conşti-
inţei morale teoretice, vizează:

a) formarea-dezvoltarea capacităţilor cognitive 
morale: percepţii, reprezentări, noţiuni, judecăţi, 
raţionamente morale;

b) formarea-dezvoltarea capacităţilor afective, mo-
tivaţionale, volitive morale (sentimente, interese, 
acţiuni volitive morale);

c) formarea-dezvoltarea capacităţii de interiorizare 
a normelor morale, care sintetizează, în plan 
filozofic, concepţia existentă la nivel psihosocial 
despre valorile generale ale binelui moral;

d) formarea-dezvoltarea convingerilor morale, care 
sintetizează, în plan psihosocial, valorile binelui 
moral implicate în capacităţile morale de ordin 
cognitiv-afectiv-motivaţional-volitiv, în procesul 
de tranziţie de la nivelul teoretic la nivelul practic 
al conştiinţei morale.

2) La nivel practic, obiectivele specifice ale edu-
caţiei morale, angajate în formarea-dezvoltarea 
conştiinţei morale practice, vizează:

a) formarea-dezvoltarea deprinderilor morale – 
componente automatizate ca răspuns la “cerinţe 
care se repetă în condiţii relativ identice” (vezi 
Ioan Nicola, 1992, pag. 111-114);

b) formarea-dezvoltarea obişnuinţelor morale – 
componente automatizate perfecţionate prin 
intensificarea motivului intern al acţiunii, cu 
efecte stabilizatoare în timp;

c) formarea-dezvoltarea atitudinilor morale, afec-
tive şi motivaţionale, care susţin dinamizarea şi 
energizarea acţiunii morale;

d) formarea-dezvoltarea atitudinilor morale caracteri-
ale, care asigură interiorizarea deplină a obişnuinţe-
lor şi a atitudinilor morale afective şi motivaţionale 
în structura personalităţii, ceea ce determină consec-
venţa şi coerenţa acţiunii şi a conduitei morale.

Conţinuturile particulare ale educaţiei morale 
corespund obiectivelor specifice angajate în activita-
tea de formare-dezvoltare a conştiinţei morale. Pot fi 
operaţionalizate în funcţie de condiţiile existente la 
nivel de: educaţie formală, nonformală; particularităţi 
de vîrstă şi individuale ale elevului, mediul comunitar 
(şcolar, local etc.).

în raport de dimensiunea filozofică reflectată, conţi-
nuturile particulare ale educaţiei morale sînt de natură: 
a) obiectivă – exprimate prin valori şi norme morale le-
gitimate la diferite niveluri ale societăţii (juridic, politic, 
cultural, religios, economic, comunitar etc.); b) subiec-
tivă – exprimate prin tradiţii, obiceiuri, practici morale, 
consolidate la nivel comunitar, şi comportamente sau 
conduite morale, manifestate în plan individual.

Din perspectivă psihosocială, conţinuturile particu-
lare ale educaţiei morale vizează raportarea personali-
tăţii umane: a) la societate – educaţia moral-civică; b) 
la sine – educaţia moral-individuală.

Educaţia moral-civică are un conţinut particular 
preponderent social (vezi Almond, Gabriel A.; Sindey 
verba, 1996). Se exprimă la nivel de:

a) educaţie politică (educaţia patriotică, educaţia 
democratică, educaţia umanistă etc.);

b) educaţie economică (educaţia prin şi pentru mun-
că, educaţia prin şi pentru valorile muncii);

c) educaţie juridică (educaţia prin şi pentru colecti-
vitate, educaţia pentru cunoaşterea şi respectarea 
legislaţiei în diferite domenii ale vieţii sociale, 
educaţia comunitară, educaţia familială, educaţia 
rutieră etc.).

Educaţia moral-individuală are un conţinut particular 
condiţionat de modul de raportare al omului la sine. Se expri-
mă la nivel de educaţie filozofică şi de educaţie religioasă.

Evoluţia acestor conţinuturi, “în grade ale educaţiei 
morale”, asigură un ansamblu de achiziţii obiectivate sub 
forma unor “virtuţi personale” (sinceritate, punctualitate, 
curaj, onestitate etc.) şi sociale (atitudini civice – politi-
ce, naţionale, umaniste, juridice etc.) – vezi René hubert, 
1965, pag. 417-429.

un conţinut specific în ascensiune, semnificativ în plan 
social şi individual, este cel angajat de societatea postmo-
dernă la nivel de educaţie civică. Obiectivele sale vizează 
formarea-dezvoltarea personalităţii civice la nivel teoretic 
şi comportamental, în strînsă relaţie cu educaţia politică 
(în termeni de educaţie pentru democraţie) şi cu educaţia 
juridică (în termeni de educaţie pentru drepturile omului). 
Substanţa educaţiei civice reflectă pedagogic Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului. Ca acţiune implică 
responsabilizarea omului în statul democratic prin cunoaş-
terea modului de funcţionare al acestuia (politic, cultural, 
educaţional, comunitar) şi cultivarea propriilor calităţi 
psihosociale pentru respectarea şi aplicarea valorilor şi 
normelor civice. Căile de realizare sînt proprii proceselor 
de socializare a celui educat, dar şi de psihologizare prin 
interiorizarea valorilor şi normelor civice (vezi Ştiinţele 
educaţiei. Dicţionar Enciclopedic, vol.I, coord.generală 
Eugen Noveanu, 2007, p. 355-359).

Metodologia educaţiei morale include un ansamblu 
de metode şi procedee care pot fi grupate la nivelul a 
trei modele orientative.

Educaţia morală
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1) Modelul strategic propune integrarea metodelor 
morale pe două coordonate fundamentale:

a) coordonata instruirii (teoriei) morale implică:
- metode verbale: expunerea morală (povesti-

rea, explicaţia, prelegerea morală), conversa-
ţia morală (dialogul moral, dezbaterea etică), 
studiul de caz;

- metode intuitiv-acţionale: exerciţiul moral, 
exemplul moral;

b) coordonata conduitei (practicii) morale angajea-
ză două categorii de metode centrate pe evalua-
rea acţiunii morale: aprobarea-dezaprobarea. 

2) Modelul instrumental propune un număr apreci-
abil de metode morale raportate la obiective glo-
bale (de instruire morală – de acţiune morală):

- explicaţia morală, bazată pe “procedee” de sti-
mulare şi informare morală care pot fi preluate 
de la alte metode;

- prelegerea morală, bazată pe un volum de informare 
asigurat prin procedee expozitiv-verbale de tip de-
monstraţie-pledoarie, conferinţe, referate tematice;

- convorbirea morală, bazată pe procedee de dia-
log moral, dezbatere morală, povestire morală, 
comentariu moral;

- exemplul moral, cu procedee bazate pe exemple 
directe-indirecte, reale-imaginare;

- analiza de caz, bazată pe procedee de decizie, pre-
zentare, analiză, dezbatere, recomandare morală;

- exerciţiul moral, bazat pe două tipuri de pro-
cedee: procedee externe (ordine, dispoziţie, 
îndemn, avertisment, apel, sugestie, lămurire, 
încurajare, stimulare prin recompense); procedee 
interne (exersarea propriu-zisă prin procedee de 
autoevaluare morală);

- aprobarea morală, bazată pe procedee şi tehnici 
de laudă, recunoştinţă, recompensă;

- dezaprobarea morală, bazată pe procedee şi tehnici 
de observaţie, avertisment, ironie, reproş, sancţi-
une etc. (vezi Ioan Nicola, 1992, pag.118-134).

3) Modelul sintetic grupează metodele educaţiei în 
raport de trei criterii pedagogice complementare 
(vezi Ştiinţele Educaţiei. Dicţionar Enciclopedic, 
vol.1, coord. generală Eugen Noveanu, 2007, p. 
368-374; Marin Călin, 1996):

a) după scopul prioritar angajat:
 - metode de receptare şi înţelegere a valorilor şi 

normelor morale, exprimate conceptual şi situ-
aţional: naraţiunea morală, convorbirea morală, 
explicaţia morală, demonstraţia morală, analiza 
de caz, reflecţia morală;

- metode de generare, consolidare şi restructu-
rare a conduitei morale, exprimate în raport 
de context: exemplul moral, exerciţiul moral, 
sancţiunea morală (pozitivă, negativă);

- metode de autoconducere a personalităţii celui 
educat: autoobservarea morală, autodirijarea 
morală, autoevaluarea morală;

b) după tipul de intervenţie pedagogică:
- metode de educaţie morală directă: metode verbale;
- metode de educaţie morală indirectă: exemplul 

moral, sugestia morală, metode de educaţie mo-
rală la nivel de (micro)grup;

c) după modul de raportare a educatului la educa-
tor: metode bazate pe autonomia morală a edu-
catului; metode morale dependente de adult.

Principiile educaţiei morale concentrează normele şi 
regulile de acţiune valabile în orice situaţie de proiectare, 
realizare şi dezvoltare a obiectivelor, conţinuturilor şi 
metodologiilor specifice asumate într-un context peda-
gogic determinat. Pot fi evidenţiate următoarele principii 
generale ale educaţiei morale:

1. principiul corespondenţei pedagogice dintre 
teoria morală şi practica morală;

2. principiul valorificării resurselor şi a disponi-
bilităţilor pozitive ale personalităţii umane în 
vederea eliminării celor negative;

3. principiul unităţii şi al continuităţii axiologice 
între toate formele de proiectare, realizare şi 
dezvoltare a educaţiei morale;

4. principiul diferenţierii educaţiei morale în funcţie 
de determinările sale particulare (vîrstă, dome-
niul socio-profesional, context educaţional) şi 
individuale (structura fiecărei personalităţi).

Esenţa educaţiei morale este concentrată în plan axi-
omatic la nivelul primului principiu, care evidenţiază 
corespondenţa pedagogică necesară între teoria morală 
şi practica morală. în termeni filozofici, este exprimată 
corelaţia necesară între dimensiunea obiectivă şi cea subiec-
tivă a educaţiei morale. Dimensiunea obiectivă, de natură 
axiologică şi sociologică, este exprimată, pe de o parte, prin 
norme şi valori morale, iar, pe de altă parte, prin tradiţii 
morale; cea subiectivă, de natură psihologică, este realizată 
prin acţiunile morale susţinute afectiv şi motivaţional.

O problemă aparte o ridică principiul diferenţierii 
educaţiei morale în funcţie de vîrstă. la acest nivel, pot 
fi valorificate teoriile consacrate în domeniul dezvoltării 
morale, în special modelele promovate de J. Piaget (Ju-
decata morală la copil, 1980) şi l.kohlberg (Collected 
Papers in Moral Development and Moral Education, 
1973) – vezi Ştiinţele Educaţiei. Dicţionar Enciclopedic, 
vol.1, coord.generală Eugen Noveanu.

Modelul propus de J. Piaget, urmăreşte geneza moralită-
ţii de la stadiile iniţiale spre cele finale. Stadiile iniţiale im-
plică morala constrîngerii, cele finale – morala autonomiei, 
care presupune interiorizarea valorilor şi a normelor morale 
la nivelul structurii de bază a personalităţii celui educat. 
Procesul psihologic determinat în termenii structuralismului 
genetic este raportat la cel pedagogic, care vizează formarea 
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morală prin receptarea şi asimilarea treptată a normelor/
regulilor morale, pe parcursul a patru stadii de dezvoltare 
morală: a) psihomotric (2-3 ani) – receptarea regulilor 
simple, în cadrul unor acţiuni psihomotorii; b) egocentric 
(4-6 ani) – imitarea regulilor morale; c) al cooperării (7-10 
ani) – respectarea regulilor morale ca obligaţii înţelese; d) 
al codificării (după 10-12 ani) – interiorizarea regulilor, 
integrarea lor la nivel de norme, legi.

Modelul propus de l. kohlberg urmăreşte raporta-
rea stadialităţii psihice la trei niveluri ale dezvoltării 
morale prin interiorizarea treptată a valorilor morale 
fundamentale reflectate normativ:

1) nivelul moral preconvenţional – realizat pe par-
cursul a două stadii: a) stadiul heteronom/respec-
tarea regulii pe baza motivaţiei externe, cum ar fi 
teama de pedeapsă; b) stadiul individualismului 
moral/respectarea regulii morale corespunzător 
unor interese imediate;

2) nivelul moral convenţional – realizat pe parcursul 
a două stadii: a) stadiul comportamentului bun/
respectarea regulilor recunoscute de autorităţi; 
b) stadiul sistemului social/respectarea regulilor 
recunoscute la scară socială şi interiorizarea lor;

3) nivelul moral postconvenţional – realizat pe par-
cursul a două stadii: a) stadiul subordonării faţă de 
societate prin contract social; b) stadiul responsabi-
lităţii morale universale/înţelegerea legii morale.

În concluzie, trebuie semnalat faptul că toate cele 
patru principii generale ale educaţiei morale sînt con-
firmate în sens pedagogic, psihologic şi social în orice 
context sau sistem de referinţă. Pe de altă parte, în 
raport de evoluţiile domeniului, pot fi dezvoltate şi alte 
principii specifice educaţiei morale:

- principiul orientării formative pozitive a cunoş-
tinţelor intelectuale, tehnologice, estetice, psi-

hofizice prin accentuarea valorilor lor morale;
- principiul integrării cunoştinţelor morale şi a 

capacităţilor afective-motivaţionale-volitive la 
nivelul convingerilor morale;

- principiul corelării funcţionale între cerinţele mo-
rale şi stimulentele morale;

- principiul raportării optime a valorilor general-morale 
la specificul fiecărui conţinut general al educaţiei;

- principiul integrării metodelor morale la nivelul 
strategiilor activ-participative.
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