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Educaţia moral civica constituie activitatea sistematică, organizată, conştientă, desfăşurată de 

familie şi grădiniţă, precum şi de alţi membrii ai societăţii, pentru a pune bazele conduitei morale a 
preşcolarului, axate pe cunoaşterea cotidiana a regulilor vieţii sociale. 

Intre factorii educaţiei, familia a fost şi este considerata ca factor prioritar şi primordial 
deoarece, în ordinea fireasca a lucrurilor, educaţia începe din familie unde se formează “ceea ce este 
mai valoros pe lume – omul de caracter”, după cum afirma Loisel. Se ştie ca pentru marea majoritate 
a preşcolarilor, grădiniţa este cel de-al doilea factor care exercita influente puternice asupra formarii 
personalităţii lor, primul fiind familia. 

Una din trăsăturile specifice educaţiei în familie este afectivitatea sporita. Fără îndoiala ca 
orice educator trebuie să imprime activităţii sale educaţionale şi o tenta afectiva, dar, când e vorba 
de părinţi, aceasta este mult mai pronunţata, chiar şi atunci când, din prudenta aceştia nu o afişează: 
copilul o simte, iar aceasta îi conferă un sentiment de securitate. Educaţia făcuta de primii educatori 
– părinţii – ca şi cea a grădiniţei, se răsfrâng asupra tuturor laturilor personalităţii copilului, în 
funcţie de particularităţile de vârsta şi individuale ale acestora. 

Activitatea formativa pe care o desfăşoară educatoarea la grupa, implica un înalt grad de 
responsabilitate profesionala şi civica. Complexitatea sarcinilor ce-i revin precum şi conştiinţa 
responsabilităţii sale, ridica în fata educatoarei problema asigurării relaţiei dintre grădiniţa şi 
familiile copiilor. Relaţia grădiniţa-familie nu se poate constitui în fapt fără asigurarea unei condiţii 
de baza fundamentale, cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei 
educativ.  

Investigarea mediului familial al copilului preşcolar cere efort din partea educatoarei, tact şi 
pricepere pedagogica. În vederea dezvoltării armonioase a copiilor importanta este şi comunicarea 
intrafamiliala, climatul de buna înţelegere intre părinţi fiind foarte important în dezvoltarea psihica 
şi în formarea personalităţii copiilor.  

Şedinţele cu părinţii sunt prilejuri pentru a-i informa pe aceştia referitor la modul cum se 
comporta copilul lor cu ceilalţi copii, în grupul de joaca, la activităţi. Dialogul cu familia susţinut în 
cadrul şedinţelor cu părinţii, este un prilej deosebit, pentru educatoarea grupei de a se sfătui cu 
părinţii, de a discuta probleme educative, modalităţi de abordare a copilului. Părinţii sunt principalii 
colaboratori şi parteneri ai grădiniţei în ceea ce priveşte educaţia moral civica a copiilor preşcolari. 
De aceea este foarte importanta implicarea părinţilor în activitatea grădiniţei. Relaţia educatoare -
părinţi are rol important în creşterea calităţii moral civice a copiilor preşcolari.  

Experienţa pedagogica demonstrează ca reuşita integrării sociale depinde în mare măsura de 
calitatea formarii grupului de copii, a relaţiilor dintre ei şi a modului în care se supune regulilor 
grupului (să respecte munca colegilor de grup care asigura serviciul zilnic la grupa, să nu strice 
jucăriile, lucrările colective ale membrilor grupului din care face parte, să solicite jucăriile cu care ar 
dori să se joace utilizând formulele de politeţe). Este foarte important ca deprinderile care se 
formează în grădiniţa să fie continuate şi acasă pentru a deveni treptat obişnuinţe.  

Un parteneriat grădiniţa – familie este eficient atunci când exista o implicare activa a 
părinţilor în activitatea grădiniţei. Organizarea unor acţiuni în care să fie implicaţi părinţii, de 
exemplu amenajarea spaţiului de joaca din sala de grupa prin care părinţii să-şi aducă contribuţia, 
copiii învaţă să respecte munca adulţilor. Organizarea şi desfăşurarea unor şezători “Bine şi frumos 
e să munceşti” la care participa pe lângă copii şi părinţii, bunicii, urmărindu-se educarea dragostei şi 
admiraţiei fata de folclor. Pentru a-şi dezvolta sentimente patriotice, copiii trebuie familiarizaţi şi cu 



evenimentele culturale, cu tradiţiile, cu obiceiurile specifice poporului roman, care-i sensibilizează, 
şi în acest fel ei învaţă să manifeste interes pentru valorile culturale.  

Structurile valorice sunt în strânsă legătură cu cele afectiv motivaţionale (convingeri, 
sentimente). O norma sau un principiu moral trebuie să aibă la baza o trăire afectiva, astfel nu se va 
putea realiza concordanta intre ceea ce ştim şi ceea ce trebuie să facem. Astfel, participarea copiilor 
la sărbătorirea unor evenimente istorice (Ziua Naţionala a României, Ziua de 24 Ianuarie), constituie 
prilej de emoţii şi trăiri afective ce vor dăinui peste ani. Acestea contribuie la formarea unor trăsături 
ce exprima atitudinea omului fata de societate şi fata de alţi oameni (patriotismul, cinstea, 
socialitatea), spiritul de iniţiativa, de întrajutorare, modestia, spiritul critic şi autocritic.  

Organizând vizite, plimbări, excursii împreuna cu părinţii, cu sarcini şi obiective stabilite, îi 
încurajam pe copii să comunice, să se întrebe, să cerceteze, îi ajutam să cunoască lumea 
înconjurătoare cu frumuseţile şi modificările aduse de mana şi mintea omului. În mediul 
înconjurător copiii au posibilitatea să descopere ca ei au drepturi, libertăţi dar şi îndatoriri şi 
responsabilităţi fata de familie, şcoala, mediul înconjurător.  

O coordonata importanta a formarii personalităţii o constituie educaţia moral civica care se 
manifesta printr-un anume fel de a acţiona, de a gândi, de a se comporta. Educaţia morala este un 
proces complex care trebuie început de la cea mai frageda vârsta, când copilul imitând îşi formează 
deprinderi de comportare civilizata.  

Participând cu copiii la piesele de teatru, aceştia învaţă cum să se comporte în mijlocul de 
transport, în sala de spectacole; părinţii, educatoarele sunt un exemplu de urmat pentru copii. Prin 
acţiunea de amenajare a spaţiului de joaca de lângă grădiniţa, copiii alături de educatoare, părinţi au 
participat la acţiune, urmărindu-se formarea unor deprinderi de a păstra curăţenia, de a nu distruge 
aparatele de joaca, de a nu distruge spaţiul verde, pomii, educarea dragostei pentru natura 
înconjurătoare.  

Calitatea educaţiei moral civice la vârsta preşcolara nu vine de la sine, ci este rezultatul unei 
munci stăruitoare, migăloase, desfăşurate cu dragoste şi responsabilitate de educatoare şi implicit 
alături de ea părinţii care să continue aceasta munca de educaţie. Colaborarea grădiniţa – familie, 
acţiunile comune, continuarea muncii educatoarei de către părinţii, implicarea acestora în acţiunile 
organizate de grădiniţa, transformarea unor deprinderi în obişnuinţe – de aceasta colaborare, 
beneficiar este copilul care treptat prin modul de comportare va scoate în evidenta rezultatele acestui 
parteneriat.  

În concluzie se poate afirma ca toate activităţile pe care le realizam, urmărim să-i facem pe 
copii să deosebească binele de rău, să ştie ce se cuvine şi ce nu se cuvine să facă, să fie toleranţi atât 
cu ei cat şi cu cei din jur. De la simple cunoştinţe şi fapte de viata să-i determinam pe copii să aibă 
atitudini personale participative, să-i învăţăm ca nu pot să trăiască singuri ci numai împreuna cu 
ceilalţi. 
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