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Educaţia moral-civică este definită ca parte integrantă a educaţiei morale ce vizează adoptarea unor 
principii morale în viaţa omului prin aplicarea unui sistem de măsuri şi influenţe corespunzătoare, 
urmărind în primul rând să formeze un bun cetăţean. 

Grădiniţa noastră contribuie prin căi specifice la punerea bazelor conştiinţei moral- civice, la 
însuşirea de către copii a regulilor de comportare civilizată, la cultivarea în rândul acestora a 
spiritului de ordine şi disciplină, a cinstei, hărniciei, respectului pentru cei în vârstă şi faţă de colegi, 
a modestiei şi curajului. 

Astfel, la începutul fiecărui an şcolar educatoarele din grădiniţa aplică probe de evaluare a 
dezvoltării socio- morale a copiilor, stabilind de la ce nivel trebuie să pornească în munca educativă 
în acest domeniu. 

Rezultatele arată ca unii copii sunt generoşi, atenţi, îşi iubesc colegii, iar alţii sunt procupaţi mai 
mult cu propria persoană. 

Probele scot la iveală copii modeşti, buni, darnici, care îşi iubesc colegii, fraţii şi părinţii, dar şi 
unele trăsături de caracter: lăcomie, individualism, etc. Aceste probe indică corect şi corespunzător 
nivelul de la care se pleacă la începutul anului în realizarea obiectivelor cu conţinut etic. 

Proverbele şi zicătorile constituie şi ele modalităţi aparte în realizarea sarcinilor educaţiei morale a 
copiilor. Ele contribuie din plin la formarea personalităţii copiilor de la cea mai fragedă vârstă prin 
valoarea estetică şi prin învăţăturile morale transmise pe cale specifică, prezentând veritabile modele 
de acţiune în cele mai variate împrejurări cu care se confruntă omul. Prin intermediul proverbelor şi 
zicătorilor copiii înţeleg noţiuni cu conţinut pozitiv, ca: cinstea, hărnicia, răbdarea, bunătatea, 
curajul, modestia, iar cele cu conţinut negativ sunt chiar mai multe decât celelalte deoarece omul 
învaţă mai repede din rău decât din bine, din necaz decât din fericire, din situaţii similare cu cele 
trăite. 

Educaţia moral- civică este un proces complex care trebuie condus cu conştiinciozitate şi 
cunoaştere, cu multă artă şi măiestrie pedagogică pentru a reuşi să facem tineretul nostru să- şi 
însuşească bine, încă din anii copilăriei, principiile specifice şi să le aplice consecvent în viaţă. 


