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Oferind copilului un climat de profundă securitate în condiţiile căruia se poate dezvolta 

armonios, grupul familial îi conoferă totodată un ideal de sine, o imagine liniştitoare a propriului 

eu, un antidot pentru neliniştile sale interioare. Împlinirea în bune condiţii a funcţiilor familiei, 

manifestarea plenară a acestora înseamnă îndeplnirea adecvată a procesului de socializare, fără 

nici un fel de perturbări. Numai o familie unită şi care prezintă conduite armonioase ale 

membrilor săi este capabilă să asigure un climat educativ propice dezvoltării conduitelor normale 

şi pozitive ale copilului, deoarece identificarea cu ambii părinţi, imitarea comportamentului 

acestora şi însuşirea pe această bază a unor convingeri şi atitudini favorabile solicită imperios un 

potenţial funcţional, definit de integralitate şi coerenţă, care să asigure complementaritatea 

rolurilor şi sarcinilor familiale. Când unele funcţiuni ale familiei sunt deteriorate sau absente, 

apar traume sufleteşti pe care copilul le resimte în modul cel mai acut cu putinţă la nivelul 

conştiinţei sale morale în curs de formare. 

Conduitele deviante, dezvoltate încă din perioada preadolescenţei ca rezultat al 

nerealizării uneia sau mai multora din funcţiile familiei sau din lipsa de responsabilitate a 

părinţiilor, constituie premisa formării unei conştiinţe morale deficitare, care poate stimula 

ulteriror adolescentul la săvârşirea unor acte cu caracter antisocial. 

Ocupându-se de dezvoltarea judecăţilor morale la copil ca parte integrantă a procesului 

de dezvoltare cognitivă oferită de procesul educaţiei parentale, J. Piaget distinge trei faze: 

a) realistă, în cursul căreia regulile morale sunt văzute de copil ca externe lui şi existând 

în sine, fiind absolute şi neschimbătoare; 

b) egocentristă, în cadrul căreia copilul acceptă obligaţia de a se conforma regulilor, dar 

nu simte că a luat parte la crearea lor, motiv pentru care va încerca să le schimbe conform 

intereselor sale; 



c) faza cooperării şi a respectului mutual, în care are loc internalizarea moralităţii (morala 

reciprocităţii) şi acceptarea ei ca mod de reglementare a propriului comportament şi a 

comportamentului altuia - faza adolescenţei. 

Piaget consideră cunoaşterea morală ca bază a acţiunii morale, evidenţiind faptul că nici 

un copil nu-şi poate dezvolta o moralitate matură până nu a trecut printr-o „morală a 

constrângerii”. 

La fel ca şi J. Piaget, L. Kohlberg consideră că copilul progresează din punct de vedere 

moral trecând printr-o succesiune invariantă de stadii de dezvoltare. Susţine că copii se 

conformează la aceste reguli nu din plăcere, ci din dorinţa evitării pedepsei şi maximalizăii 

recompensei. Astfel: 

Nivelul 1. Nivelul premoral 

1. Pedeapsă şi orientarea supunerii (supunerea la reguli pentru evitarea pedepsei ).  

2. Hedonism instrumental naiv (conformarea pentru a obţine recompense). 

Nivelul 2. Moralitatea conformităţii la regula convenţională (specifică adolescenţei). 

3. Moralitatea obţinerii bunelor relaţii ale copilului bun şi aprobarea altora (conformarea 

pentru a evita dezaprobarea sau respingerea de către alţii). 

4. Moralitatea respectării regulilor de conduită (conformarea pentru a evita sanctiunile). 

Nivelul 3. Moralitatea principiilor morale autoacceptate 

5. Moralitatea contactului şi a legii acceptate în mod democratic (conformarea pentru a 

obţine respectul spectatorului imparţial şi acordul cu comunitatea). 

6. Moralitatea principiilor individuale de conştiinţă (conformarea pentru a evita 

autoacuzarea)  

Această schemă evidenţiază faptul că tipurile progresive ale judecării morale se schimbă 

odată cu vârsta, copilul trecând prin cele şase studii de dezvoltare a moralităţii, indiferent de 

conţinutul valorilor ce trebuie internalizate.  

Maturitatea judecăţilor morale este direct asociată cu capacitatea de a rezista presiunilor 

externe (incitaţia prietenilor, ocaziile familiale) pentru comiterea unor acţiuni cu caracter imoral. 

Educaţia morală în familie nu se poate rezuma la un simplu proces de transmitere 

didacticistă a unor cunoştinţe, norme sau principii abstracte. Apare necesar a avea în vedere 

întreg ansamblul conştiinţei morale a copilului, adică constituirea unor valori morale durabile, a 



unor deprinderi şi obişnuinţe, cu alte cuvinte a pune accentul atât pe componenta cognitivă cât şi 

pe cea de natură afectivă, evaluativă sau comporamentală. 

O tendinţă negativă frecventă în educarea morală a adolescentului este cea a unor 

educatori sau părinţi de a pune semnul egalităţii între comportamentul moral al copilului şi cel al 

vârstnicului şi de a-i pretinde o moralitate pe deplin formată şi conştientă de sine. Mulţi părinţi 

ignoră realitatea esenţială că nu se poate plasa fiinţa morală a copilului în imperiul absolut al 

necesităţii şi că nu întotdeauna morala adultului este şi echitabilă pentru cel educat. Criteriul 

strictei moralităţi sau al cunoaşterii şi respectului necondiţionat al imperativelor moralităţii, care 

acţionază în cadrul adulţilor, este de fapt inoperaţional pentru un minor care nu are capacitatea de 

a discerne consecinţele încălcării acestor imperative. 

Atunci când formele educative forţează prea mult generalitatea, ignorând faptul că fiecare 

copil, fiecare adolescent îşi are individualitatea sa distinctă, este posibil ca sistemul de valori pe 

care adultul încearcă să i-l imprime să sufere deformări sau să intre în contradicţie cu 

convingerile, sentimentele şi experienţa acestora. 

Educaţia morală nu se poate reduce numai la influenţele exercitate asupra acestei 

componente, complexitatea ei cerând criterii şi metode ferme pe care numai o experienţă 

îndelungată le poate oferi. 

A fi părinte este o calitate care presupune experinţă, pricepere, răbdare, adică însuşirile 

necesare exercitării „profesiei de părinte”, iar pentru realizarea unor oameni adevăraţi, este 

necesara existenţa unui climat familial favorabil şi armonios.  
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