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Larisa Cuzneţov, profesor universitar, doctor habilitat în 

pedagogie, catedra Ştiinţe ale Educaţiei, UPS „Ion Creangă” din 
Chişinău; cercetător ştiinţific coordonator, sectorul Teoria educaţiei, 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 

A obţinut titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar în 
2008, domeniul de interes investigaţional: fundamentele ştiinţelor 
educaţiei, filosofia şi axiologia educaţiei; teoria şi metodologia 
cercetării educaţiei, pedagogia şi psihologia familiei, educaţia şi 
consilierea părinţilor / familiei, soluţionarea conflictelor familiale, etica 
educaţiei familiale etc. 

A publicat circa 170 de lucrări ştiinţifice, printre care: Relaţiile 
adolescenţi-părinţi (1995); Intercomunicarea familială. Modalităţi de 
soluţionare a conflictelor adolescenţi-părinţi (1997); Etica educaţiei fami-
liale (2000); Dimensiuni psihopedagogice şi etice ale parteneriatului 
educaţional (2002); Cultura şi managementul familiei, Filosofia educaţiei 
(2004); Curriculumul Educaţia pentru familie (2004); Jocul copilului şi 
cultura educaţiei familiale (2007); Tratat de educaţie pentru familie. 
Pedagogia familiei (2008); Educaţie prin optim axiologic (2010) etc. 

Această lucrare reprezintă o continuare logică a Tratatului de 
educaţie pentru familie. Pedagogia familiei. 

 
Dedic lucrarea bunicilor, familiei de origine şi familiei mele, 

soţului, fiicei Carolina şi nepotului Alexandru, care m-au provocat şi 
susţinut în cercetarea şi abordarea unui aspect existenţial interesant 
şi important pentru fiecare om. 
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Fericirea  pentru  orice  ființă 
rezidă în realizarea naturii sale 
prin exersarea virtuții… 

 

Aristotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actul  uman  şi  actul  moral  
sunt identice 

 
Im.Kant 
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„Atunci când cineva începe să extindă domeniul şi scopul gândirii, să ia în 
considerare consecinţele colaterale care se manifestă într-un interval înde-
lungat de timp sau în legătură cu o dezvoltare durabilă, acel cineva începe 
să filosofeze, indiferent dacă acestui proces i se dă un nume sau nu...”  

 John Dewey 
 

PREFAŢĂ 
 

Lucrarea, Filosofia practică a familiei, reprezintă volumul IV al 
Tratatului de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei. Am decis 
să urmez aceeaşi linie strategică şi axă doctrinală: crearea condiţiilor 
optimale de enculturaţie a fiecărui adult şi copil pentru formarea 
culturii şi cultului  familiei prin reflecţie şi acţiunea morală. 

Filosofia practică, ca parte componentă a filosofiei, este centrată 
pe studiul acţiunii umane ce înglobează filosofia morală a cărei prob-
lemă fundamentală este cea a menirii omului în lume. 

În contextul dat, Filosofia practică a familiei, vă oferă o călătorie 
interesantă într-un domeniu existenţial visat şi râvnit mult de fiecare 
om: dobândirea fericirii şi formarea unei personalităţi demne prin 
intermediul edificării şi menţinerii unui optim axiologic familial. 

Primul capitol ne va iniţia în fundamentele teoretice ale filosofiei 
practice a familiei, ne va familiariza cu acţiunea educativă şi influenţele 
parentale centrate pe formarea integră a personalităţii copilului,  iar 
capitolul doi elucidează structura şi funcţionalitatea acţiunii educative 
familiale, abordată prin analiza detaliată a normativităţii etice şi peda-
gogice, a valorificării condiţiilor optime, a formelor şi metodelor apli-
cate în educaţia morală a copilului. 

Capitolul trei ne învaţă cum trebuie să iubim, să explorăm temele 
existenţiale adecvat, corelându-le cu educaţia copiilor, acţiunea morală 
şi armonizarea relaţiilor familiale. 

În capitolul patru vom călători prin desişurile psihologiei morale 
şi a filosofiei valorii, familiarizându-ne cu formarea conştiinţei şi 
conduitei morale; vom identifica semnificaţia valorică a umanului şi a 
moralului în viaţa omului şi a familiei. 
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Capitolul cinci este dedicat educaţiei morale prin analiza dez-
voltării identităţii morale/eu-lui moral şi aprofundării cunoştinţelor în 
domeniul autoeducaţiei, formării morale, conştiinţei şi conduitei în 
contextul perfecţionării spirituale. 

Capitolul şase reprezintă o chintesenţă a existenţei şi afirmării 
umanului, a filosofiei practice a familiei. Aici se analizează situaţiile 
deschise ale vieţii, fericirea, dar şi încheierea existenţei omului, care, la 
fel, necesită o anumită pregătire spirituală şi morală. 

Abordarea conduitei familiei în anticamera morţii reprezintă o 
încercare de a oferi unele strategii de comportare a adulţilor, de pre-
gătire morală a copiilor pentru acest fenomen trist, dar inevitabil, care 
merge alături cu viaţa, conştientizarea căruia îl face pe om mai puter-
nic, bun, înţelegător; îl îndeamnă spre o existenţă onestă şi o valorifi-
care maximă a potenţialului său creator. 

Filosofii antici susţineau că a filosofa înseamnă a învăţă să mori, 
adică a învăţa să preţuieşti viaţa pentru a o trăi demn. Sunt ferm 
convinsă că a venit timpul să învăţăm a trăi prin acţiunea morală, prin 
a obţine şi menţine armonia cu sine, cu oamenii, cu familia noastră, cu 
Lumea, Natura şi cu Dumnezeu pentru a fi fericiţi. 

Monografia se încheie cu o pledoarie pentru Bărbat şi Femeie,  
fiinţe, entităţi şi fenomene abordate ca două lumi inedite şi comple-
mentare fără de care viaţa umană ar fi imposibilă. 

În final este propus un ghid practic de restaurare morală a 
familiei şi lecturi alese pentru meditaţie şi discuţii în cadrul acesteia. 

Sperăm că lucrarea nu va lăsa pe nimeni indiferent, va trezi o cu-
riozitate sănătoasă şi aspiraţii stabile pentru reflecţii, filosofări, fapte, 
gânduri şi acţiuni morale. 

Lucrarea se adresează studenţilor, masteranzilor, cadrelor didac-
tice, dar şi liceenilor, părinţilor, tuturor celor implicaţi în câmpul for-
mării morale şi a cercetării persoanelor care doresc să-şi completeze 
cunoştinţele, să-şi consolideze competenţele de autoformare, educaţie şi 
cultivare a tinerei generaţii. 
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Lucrarea poate fi valorificată ca un abecedar etic, teoretic, dar şi 
ca îndrumar metodologic – călăuză praxiologică de cultivare morală a 
persoanei şi familiei. 

Larisa Cuzneţov 
Chişinău, 29 iunie 2013 

 
 

ANNOTATION 
 

The paper work Family practical philosophy represents the 4th 

volume of  the Treatise on family education. Family pedagogy. I’ve 
decided to follow the same strategic line and dogmatic axis: the optimal 
circumstances creation of enculturation in each adult and child within 
family education using the approach of reflection and moral impact. 

The practical philosophy, as a constituent of philosophy, is based 
on the human impact investigation that covers the moral philosophy 
whose main problem is the human being mission in the world. 

With this in mind, the Family practical philosophy offers an 
interesting journey in the dreamed and much craved existential area of 
everyone: to reach happiness and form a respectable personality through 
moral impact and rejuvenate the family self-evident atmosphere. 

The first chapter inducts us into theoretic bases of  the family 
practical philosophy. The second chapter explains away the structure 
and functionality of the family education act being tackled through 
circumstantial analysis of the ethic and pedagogical  normativity, the 
development of appropriate circumstances, forms and applied methods 
in the moral education of the child. 

The third chapter teaches us how we should love, pertinently 
explore the existential themes correlating them with children educa-
tion, moral impact and family relationships harmony. 
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In the fourth chapter we will investigate the wildwood moral 
psychology and the philosophy of value getting to know the con-
sciousness building and moral behavior; we will identify the valuable 
significance of  human race and moral in people and family’s life. 

The fifth chapter is dedicated to moral education through the 
agency of moral identity development of the moral subject and know-
ledge thoroughness in the domain of self-education, moral con-
sciousness and behavior building and spiritual refinement. 

The sixth chapter consists in a quintessence of the human exis-
tence and its assertion, of family practical philosophy. The clear cut life 
situations are analyzed here, happiness and the end of human existence 
either which also needs a specific moral and spiritual preparation. 

The approach of family behavior in the waiting room of death 
features an attempt to offer some strategies of behaving for adults, of 
moral preparation for children that goes along with life. If he is aware 
of this he could become an open-minded human being, it could set 
him on a righteous existence and a maximum exploitation of his 
creative potential. 

The monography ends with an advocacy of woman and man that 
are analyzed as two beings, entities, undiscovered and subsidiary 
worlds. 

In the end I suggested a practical guide for backing up and moral 
rehabilitation of the person within his family and some information for 
reading, meditation and evening evaluation. 

We hope that the paper work will catch your ear, will set you 
agog and fixed ambitions to reflections, philosophy, deeds, thoughts 
and moral acts.  
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SACRU BINE 

FRUMOS ADEVĂR 

Eu-l moral 

Nu putem să învăţăm filosofia, ci numai să 
filosofăm … Filosofia este o atitudine intelectuală, 
adică un instrument critic, cât şi o interogaţie 
asupra sensului şi valorii condiţiei umane… 

Im. Kant
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CAPITOLUL 1 

 

FILOSOFIA PRACTICĂ A FAMILIEI CA FUNDAMENT 
EXISTENŢIAL AL FORMĂRII PERSONALITĂŢII COPILULUI 

 
 

1.1. CONCEPTUALIZAREA FILOSOFIEI PRACTICE  
A FAMILIEI  

 
Familia ca valoare autentică umană, ca fenomen antropologic, ca 

instituţie socială străveche evocă ideea unui spaţiu existenţial, axiologic 
şi de filosofare extrem de important pentru om din variate perspective. 
Anume în familie se produc acele interacţiuni şi procese complexe de 
devenire a personalităţii umane care îşi lasă amprenta asupra men-
talităţii şi conduitei individului, asupra modului de gândire, percepere 
şi afirmare a sinelui, asupra sentimentelor cu care acesta va porni în 
lume. Aici, în familie, sub influenţa părinţilor începe plăsmuirea sufle-
tului, enculturaţia copilului. Aici el capătă cele mai elementare cuno-
ştinţe despre viaţă, învaţă a gândi, a reflecta asupra destinaţiei sale şi a 
existenţei omului; învaţă a se intercunoaşte cu semenii, a comunica, a 
relaţiona. În familie copilul se proiectează şi se dezvoltă ca perso-
nalitate şi fiinţă socială. Aici se pune temelia optimismului şi a atitu-
dinii pozitive faţă de sine şi faţă de alţii, se învaţă normele şi acţiunile 
morale, se interiorizează modelele pozitive şi negative de comportare, 
se naşte sentimentul apartenenţei la neam şi la comunitatea umană. În 
familie omul învaţă a fi fericit, îşi elaborează criteriile de apreciere a 
condiţiei sale. Sub influenţa părinţilor se proiectează şi se jalonează 
priorităţile valorice, se conturează propria viziune asupra vieţii, se 
cunoaşte esenţa şi limitele libertăţii umane, se pun bazele filosofiei 
practice şi ale capacităţilor de filosofare. 
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Analiza existenţei omului şi cercetările de antropologie pedago-
gică, psihologie, filosofie, sociologie, filosofie a educaţiei [1; 2; 3; 5; 6; 7; 
27; 35; 46; 133 etc.] confirmă faptul că fericirea rezultă întotdeauna din 
capacitatea de abordare filosofică a vieţii, a tezaurului intelectual, spiri-
tual şi moral al omului, dintr-o activitate de coordonare conştientă a 
modului de a gândi / modus cogitandi cu modul de a spune / modus 
dicendi şi cu cel de a face sau a se comporta / modus faciendi, care se 
învaţă tot în familie şi necesită o estimare, armonizare şi perfecţionare 
continuă. Aspiraţia spre o conduită onestă, esenţa acesteia, conţinutul 
ei axat pe binele moral, libertate, echitate, dar şi pe abordarea şi regla-
rea dorinţelor; planificarea şi realizarea scopurilor şi a conduitei în 
conformitate cu referenţialul axiologic al omului are rădăcini solide în 
familie. Ansamblul de idei şi acţiuni ce ţin de filozofia practică a 
familiei constituie un fundament existenţial de formare a personalităţii 
copilului, centrat pe autoeducaţie şi devenire continuă. Familia îşi 
creează propria imagine şi propriul optim axiologic, de care depinde 
fericirea ei şi eficienţa educaţiei copilului, ce se realizează prin eforturi 
comune, permanente ale tuturor membrilor adulţi.  

În toate timpurile, dar mai cu seamă, astăzi, când societatea tra-
versează o perioadă de criză amplă şi profundă, instituţiile sociale, in-
clusiv familia, depun eforturi de ordin moral, intelectual, civic şi eco-
nomic, pentru ameliorarea condiţiei existenţiale, dar şi în direcţia 
spiritualizării existenţei sale. 

Temeiurile filosofării, ale studierii impactului filosofiei practice îl 
aflăm în cel mai pertinent răspuns al istoriei civilizaţiei, în constatarea 
lui J. Dewey, conform căreia filosofia marchează o schimbare în cultură, 
ne orientează spre noi perspective; ea arată într-un fel tulburător nevoia 
de noi străduinţe... Chiar şi sistemele ei, uneori conservatoare au avut 
un efect transformator, dacă nu unul cu adevărat creator [65, p.5-6].  

Cele trei motive pentru studierea filosofiei şi abordarea activă a 
acesteia în procesul existenţei umane, descrise de K. Jaspers, uimirea şi 
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cunoaşterea, îndoiala şi certitudinea, pierderea şi regăsirea de sine a 
omului nu epuizează resorturile care ne îndeamnă în zilele noastre spre 
filosofare [Apud 35, p.8], ci, invers, le consolidează şi le orientează spre 
analiza multiplelor fenomene socioumane, estimarea acestora după anu-
mite criterii valorice, generarea noilor ipoteze şi căutarea alternativelor 
de soluţionare. Anume filosofia ne ajută să formulăm întrebări de tip 
existenţial şi să construim răspunsuri pentru clarificarea unor realităţi, 
acţiuni, perspective, să elaborăm un tablou adecvat al lumii.  

În scopul fortificării adaptabilităţii şi coeziunii familiei, al opti-
mizării educaţiei familiale, propunem fundamentarea unui aspect nou 
al educaţiei pentru familie, într-o abordare provocatoare la prima 
vedere, dar importantă pentru transformarea conştiinţei individuale şi 
publice: filosofia practică a familiei. Considerăm că aceasta va servi 
drept fundament existenţial de personalizare a individului, diferenţiere 
şi nuanţare a relaţiilor lui cu sociumul; de perfecţionare, umanizare şi 
democratizare a relaţiilor intrafamiliale; va stimula adulţii să analizeze, 
să compare, să sintetizeze, să reflecteze asupra propriei vieţi, asupra 
contextului social şi familial, asupra viziunilor lor şi ale altor persoane, 
asupra istoriei comune a culturii neamului, asupra valorilor etern-
umane, care se cer bine cunoscute şi interiorizate, reactualizate, cerce-
tate şi promovate permanent.  

Fiecare om, ca membru al societăţii, face parte dintr-o familie şi 
tinde să-şi creeze o familie armonioasă, durabilă. Acest lucru  îl obligă, 
pur şi simplu, să participe activ la formarea-consolidarea culturii şi a 
unui cult al familiei, pe care noi îl concepem ca axat pe principiile 
filozofiei practice ce valorifică reflecţiile asupra moralei relaţiilor sociale, 
asupra conduitei şi a acţiunilor umane,  asupra dobândirii fericirii. Filo-
sofia practică înglobează filosofia morală, a cărei problemă funda-
mentală este aceea a menirii omului în lume [72, p.127]. 

Pentru a creiona sarcinile principale ale filosofiei practice a 
familiei şi a înţelege reperele ştiinţifice de valorizare a perspectivelor 
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acesteia, pe care le vom transpune în principii, strategii şi modele de 
educaţie a copiilor în cadrul familiei, vom realiza o analiză succintă a 
valorilor ei. 

Filosofia practică, abordată încă în opera lui Aristotel, studiază 
acţiunile, comportamentele umane intenţionale şi caută să determine 
raţiunea practică, adică normele acţiunii, în special, ale celei morale 
[Apud 119, p.260]. Ideea dată, formulată şi dezvoltată în funcţie de 
epocă, condiţii socioculturale concrete şi viziuni personale, o regăsim 
în operele celor mai mari gânditori ai omenirii [7; 106; 114; 142; 160; 
234 etc.]. Concomitent o depistăm şi în folclorul tuturor popoarelor, în 
cultura familiei şi opiniile multor familişti contemporani nouă (mă 
conduc de principiile filosofiei mele…; am filosofia mea…; am o 
atitudine filosofică faţă de viaţă…etc.). În acest sens, ne rămâne să ana-
lizăm relaţiile dintre morală, cultură, educaţie şi raţiunea practică 
umană, să precizăm aspectele şi influenţele filosofiei practice a familiei 
asupra procesului de perpetuare a valorilor morale prin abordarea 
educaţiei familiale, mai precis, a formării personalităţii copilului.  

Pentru a realiza precizările de rigoare, apelăm la chintesenţa vi-
ziunilor despre educaţie şi morală ale lui Im. Kant, care ne atenţio-
nează asupra faptului că omul prin firea sa nu este nici bun, nici rău, nu 
e din fire o fiinţă morală; el devine astfel atunci când îşi înalţă mintea 
până la ideile de datorie şi de lege. Omul nu ar fi în stare să devină 
moraliceşte bun decât cu ajutorul virtuţii, adică prin constrângerea 
exercitată asupra sa. Pentru aceasta, consideră filosoful, este necesar de 
a stabili pretutindeni principiile bune şi să ştim a le face să fie înţelese şi 
admise de copii, ceea ce reprezintă condiţia esenţială a educaţiei [106, 
p.64-65.]. Observăm că şi educaţia în viziunea lui Im. Kant, este axată 
pe realizarea unor principii practice, deoarece ea trebuie să-l 
disciplineze pe om, pentru a împiedica ca instinctele, adică ceea ce este 
animalic, să nu înăbuşe omenescul, atât în omul individual, cât şi în 
omul social. Totodată, filosoful consideră că educaţia trebuie să-l cultive 
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pe om, ţinând cont de faptul că cultura include instrucţiunea şi diferitele 
învăţături… Mai trebuie urmărit ca omul să dobândească prudenţă ca 
să ştie a trăi în societatea semenilor săi, astfel încât să se facă iubit şi să 
aibă influenţă… În sfârşit, trebuie vegheat asupra moralităţii. Nu este 
destul ca omul să fie potrivit tuturor felurilor de scopuri, mai trebuie 
încă să ştie a-şi face o maximă de a nu alege decât scopuri bune. 
Scopurile bune sunt acelea care sunt acceptate de fiecare şi, care pot fi, în 
acelaşi timp, nişte scopuri bune pentru fiecare [106, p.16-19]. Principiile 
practice, care stau la baza educaţiei, sunt prezentate ca cele mai 
generale maxime ale acţiunii morale, fiind definite ca propoziţii care 
conţin o determinare generală a voinţei omului, care îşi subordonează 
mai multe reguli practice. Domeniul practicului este domeniul acţiunii 
morale, al formelor şi valorilor care trebuie să călăuzească viaţa omului. 
Im. Kant a plasat filosofia practică în centrul construcţiei filosofice, 
abordarea practică fiind subordonată ulterior altor raţiuni: istorice (în 
cazul lui Fr. Hegel); teoretice (în cazul pozitivismului); vitale (în cazul 
filosofiei vieţii); funcţionale (în cazul funcţionalismului), menţionează 
A. Marga în lucrarea sa Introducere în filozofia conemporană (2002), 
atrăgând atenţia asupra faptului că în pofida situaţiei descrise, între 
raţiunea practică şi celelalte tipuri de raţiuni pot exista nu numai 
raporturi de subordonare, dar şi de coordonare, conexiune, comple-
mentaritate, uneori chiar de fuziune. Astfel, oricât de importante n-ar 
fi tipurile de raţiuni, nu ne putem imagina viaţa separat de acţiunile 
practice ale omului. 

Pentru a explica esenţa filosofiei practice a familiei, a demonstra 
semnificaţia ei pentru educaţia familială şi socială a individului, pentru 
a contura reperele teoretico-aplicative ale acesteia, vom analiza succint 
ideile de bază ale unor cercetători ce ne oferă idei valoroase de la care 
vom pleca în elaborarea şi valorificarea perspectivelor, principiilor şi 
strategiilor de formare a personalităţii copilului. 
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Aşadar, în lucrarea O teorie a echităţii (1970), J. Rawls analizează 
un aspect existenţial important al filosofiei practice, trecerea de la 
utilitarism la contractualism, promovarea echităţii, de care, considerăm 
noi, are nevoie orice om şi familie, viaţa morală şi spirituală a acestora. 
Este evident că reafirmarea autonomiei valorilor etice fundamentale în 
contextul umanizării relaţiilor sociale, axate pe echitate, în baza cărora 
se construieşte fericirea şi viaţa familială a individului, trece ca un fir de 
demarcaţie prin pedagogia familiei şi filosofia practică a acesteia. 

J. Rawls propune reluarea principiului contractualismului, pro-
movat de J. Locke, J.-J. Rousseau, Im. Kant, considerând că valori-
ficarea acestuia contribuie la responsabilizarea oamenilor, la prospe-
rarea umanităţii şi a libertăţii,  la democratizarea relaţiilor sociale. Dez-
voltând ideile filosofilor citaţi, opinăm că valorile şi acţiunile morale, 
echitatea şi abordarea filosofică a vieţii, reflecţiile asupra vieţii şi a 
existenţei umane, gândirea de tip pozitiv, influenţează în mod direct  
instituirea şi menţinerea armoniei în cadrul familiei. Primul pas, aici, 
constă în autonomizarea echităţii; al doilea pas rezidă în conştientizarea 
importanţei ei, deoarece din echitate derivăm mulţimea regulilor prin 
care o societate, privită ca asociere a indivizilor, asigură reglarea 
intereselor în aşa fel, încât armonia intereselor şi conflictul intereselor să 
fie subordonate unui acord social formal. 
       Analizând conţinutul relaţiilor, al educaţiei şi funcţionalităţii fami-
liei, observăm consonanţa valorică a acestora cu esenţa concepţiei lui 
J. Rawls, care plasează echitatea la cel mai înalt nivel, numind-o struc-
tura fundamentală a societăţii, înţeleasă ca artă după care cele mai 
importante instituţii sociale, deci şi familia, împart drepturile şi înda-
toririle fundamentale, precum şi rezultatele cooperării sociale. Nu în 
zădar, cercetările teoretice şi analiza experienţei cuplurilor, ce au trecut 
proba timpului, demonstrează că primul şi cel mai important aspect pe 
care urmează să-l cultivăm prin promovarea filosofiei practice este 
respectarea principiului echităţii, care asigură abordarea onestă şi 
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responsabilă a personalităţii umane, a normelor morale şi a coeziunii 
familiei. În construirea unei familii armonioase ne putem conduce de 
concluzia la care ajunge J. Rawls cu privire la societatea bine orga-
nizată, care are la bază două repere interconexe: fiecare individ recu-
noaşte acelaşi principiu de echitate şi ştie că şi celălalt face acelaşi lucru, 
iar instituţiile sociale fundamentale satisfac principiul în cauză [164, 
p.19-23]. Filosoful ne atenţionează că teoria echităţii trebuie să stea la 
baza teoriei deciziei raţionale. Acest lucru îl confirmă viaţa şi existenţa 
omului în cadrul familiei. 

Dacă ne referim la analiza funcţionalităţii familiei, observăm 
fenomenul cunoscut cercetătorilor, dar şi celor care muncesc asupra 
optimizării condiţiei lor de parteneri familiali. Cu cât mai mult se pre-
ţuieşte şi se valorifică în familie echitatea, cu atât mai mult raţiona-
litatea deciziilor satisface trebuinţele şi interesele membrilor ei, obţi-
nându-se un acord şi înţelegere în relaţiile interpersonale, acestea fiind 
axate pe crearea reală a condiţiilor de egalitate şi complementaritate, de 
responsabilitate individuală şi comună, în acelaşi timp. 

O altă idee de la care plecăm în fundamentarea filosofiei practice 
a familiei, extrasă din lucrarea Reabilitarea filosofiei practice 
(M. Riedel, 1972), elucidează relaţia dintre filosofie şi lumea modernă 
în baza reliefării şi argumentării principiului unităţii dintre teorie şi 
praxis, însă fără înjumătăţirea pragmatică a unităţii, care duce la 
identificarea praxisului cu acţiunea tehnico-organizatorică şi la 
eludarea specificului interacţiunilor moral-practice. Filosoful analizează 
fondarea modului fenomenologico-antropologic de explicare a princi-
piului unităţii dintre teoria şi practica vieţii. De fapt, această lucrare 
reprezintă un program de filosofie practică ce are ca finalitate să vali-
deze normele acţiunii umane, pentru a răspunde la eterna întrebare: Ce 
trebuie să facem?, şi estimarea, alegerea scopurilor acţiunii, pentru a 
găsi răspuns la întrebarea: Cum putem trăi [167, p.11]. 
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Evident că ideile filosofice analizate completează ansamblul de 
idei din domeniul axiologiei educaţiei (L. Lavelle, 1951; P. Andrei, 
1973; Б. Т. Лихачев, 1995; V. Mândâcanu, 1997; A. Niskier, 2000;  
C. Marin, 2003; П. В. Алексеев, 2004; Larisa Cuzneţov, 2010) şi, noi, 
din perspectiva acestora, vom aborda filosofia practică a familiei, 
orientând-o spre valorificarea în educaţie a structurii existenţiale 
eterne, esenţializate în idealul clasic de formare a personalităţii armo-
nioase, de cultivare a caracterului integru, preocupat de autoperfec-
ţionarea morală continuă. 

În contextual vizat, considerăm oportună realizarea unei paralele 
cu idealul cultural expus de T. Vianu, în lucrarea sa Filozofia culturii 
(1945), care plasează munca omului ca izvor al creaţiei valorice în 
centrul concepţiei sale. Pentru T. Vianu, omul se cunoaşte prin operele 
şi faptele lui, noi suntem ceea ce faptele noastre sunt. La interogaţiile de 
tipul Cine suntem? şi Ce trebuie să facem pentru a fi fericiţi?, putem 
răspunde cu cuvintele reputatului filosof: trebuie să fim activi. Acti-
vismul cultural cinsteşte fiinţa umană, pe creatorul tuturor bunurilor, 
defineşte cultura drept o operă a libertăţii omeneşti. Cultura umană 
apare la T. Vianu ca o întregire a naturii, ca o umanizare continuă a 
naturii [197], a existenţei şi vieţii omului.  

În aceeaşi ordine de idei, vom insista asupra tezei că filosofia 
practică a familiei studiază acţiunile morale ce formează cultura 
acesteia, care va contribui la promovarea valorilor etice, la consolidarea 
relaţiilor familiale. Filosofia practică a familiei va fi axată pe cercetarea 
şi promovarea familiei ca valoare umană şi instituţie socială ce educă şi 
pregăteşte omul pentru umanizarea continuă a naturii sale, pentru 
reflecţii de calitate şi asamblarea teoriei cu praxisul moral, întregirea ei 
în ipostaza de a uni armonios doi poli ai genului uman într-un noi, 
într-un tot întreg ce oferă o nouă viaţă, care reprezintă o valoare eternă 
pentru perpetuarea vieţii pe pământ. Existenţa omului în contextul 
filosofiei practice a familiei va fi înnobilată prin promovarea perspec-
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tivelor, principiilor, modelelor şi strategiilor de construire a fericirii în 
baza afirmării de sine în conformitate cu aspiraţia de autoperfecţionare 
permanentă a membrilor adulţi şi centrarea lor pe formarea persona-
lităţii copilului în consens cu formarea culturii familiale.  

În scopul precizării reperelor teoretice ale filosofiei practice a 
familiei şi a susţinerii formării culturii familiale, a necesităţii de auto-
cunoaştere, autoeducaţie şi formare integrală a personalităţii copilului 
de către părinţi, realizăm o corelare cu teoria lui K. Rogers, repre-
zentant al psihologiei umaniste, conform căreia fiecare om posedă 
aspiraţii de cizelare şi capacitatea de autoperfecţionare. Conceptul cen-
tral al teoriei lui K. Rogers a devenit unul din componentele struc-
turale ale personalităţii – Eu-lui, ce include reprezentările, ideile, 
scopurile şi valorile prin intermediul cărora omul se autocaracterizează 
şi îşi planifică perspectivele propriei dezvoltări [Apud 202]. Con-
comitent, pledând pentru o educaţie integrală a copilului în speranţă, 
înţelepciune, optimism, fericire, libertate, abordare pozitivă, morală, 
conştiinţă a viitorului, autodeterminare, realizăm o conexiune cu 
coordonatele şi principiile psihologiei pozitive, cu cercetările întemeie-
torilor acesteia: M. Csikszentmihalyi (1990); M. E. P. Seligman 
(1991). Principalele probleme pe care le conştientizează şi trebuie să  
le rezolve fiecare om sunt: Cine sunt eu? Pentru ce trăiesc? Ce sa fac ca 
să devin cel ce vreau să fiu? Aceste interogaţii – probleme nu pot  
fi soluţionate în afara filosofiei practice, adică separat de reflecţii, 
acţiuni, fapte, care, evident că au caracter aplicativ şi existenţial. Prin 
urmare, conţinutul şi imaginea lui Eu, formată ca rezultat al propriei 
experienţe de viaţă, exercită o influenţă puternică asupra perceperii 
altor persoane, a lumii, a filosofiei acestora şi, desigur, asupra estimă-
rilor pe care le face individul privind propriul comportament şi propria 
autorealizare. 

Conform teoriilor umaniste ale personalităţii, principala năzu-
inţă a omului o reprezintă autoactualizarea, care presupune scopul fi-
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nal al dezvoltării personalităţii, obţinerea integrităţii ei în baza con-
ştientizării şi diferenţierii depline a calităţilor sale şi a corelării lor cu 
situaţia reală de viaţă. Autoactualizarea presupune sprijinul pe forţele 
proprii, activizarea lor, prezenţa opiniei proprii independente privind 
soluţionarea problemelor vitale. A. Maslow susţine că autoactualizarea 
reprezintă procesul dezvoltării continue a personalităţii şi capacitatea 
individului de a realiza practic propriile posibilităţi [121]. 

Dacă analizăm condiţiile autorealizării, autoactualizării şi parti-
cularităţile de comportare în cadrul familiei, ne convingem că autoactua-
lizarea e imposibilă în lipsa filosofării, adică a unei analize şi autoesti-
mări valorice, a cunoaşterii reciproce a partenerilor familiali, tendinţei 
spre autocunoaştere a individului si a autoperfecţionării continue. In-
vestigaţiile psihologilor, sociologilor, şi a filosofilor [1; 2; 3; 5, 6; 17; 76; 
101; 135; 148 etc.]. demonstrează că marea majoritate a oamenilor 
conştientizează sensul vieţii lor cam târziu, unii chiar înainte de plecarea  
lor în lumea celor drepţi. În tinereţe, irosim mult timp şi forţă pentru  
a dobândi şi menţine o anumită imagine şi statut social. Suntem 
preocupaţi de goana după bucuriile şi plăcerile mari ale vieţii, uitând  
de cele mici, dar atât de importante pentru a ne simţi fericiţi şi a  
ferici persoanele apropiate. 

Pentru a ne convinge de importanţa filosofiei practice în dobân-
direa propriei fericiri şi a fericirii familiei noastre, realizăm un mic 
experiment. Medităm asupra evenimentelor din viaţa noastră, le 
analizăm, ne străduim să le vizualizăm, apreciem şi urmărim realizarea 
perspectivelor vieţii. Ne întrebăm: când am savurat ultima dată un 
răsărit sau un asfinţit frumos de soare, când am privit cerul înstelat, am 
observat îmbobocirea unei flori, trezirea naturii primăvara, primenirea 
ei în costumul auriu al toamnei? Când ne-am zbenguit, am dansat cu 
copiii sub ploaie, ne-am jucat cu ei, am discutat, am lecturat o carte etc. 
Cred că răspunsurile vor fi diferite, însă cert este faptul că vor 
predomina cele negative, urmate de un şir de justificări şi motive. 
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Suntem mândri de realizările noastre în ştiinţă, posedăm cunoştinţe şi 
inteligenţă, dar foarte rar şi superficial reflectăm asupra vieţii, asupra 
faptelor noastre, grăbit şi, deseori, formal comunicăm cu părinţii 
noştri, practic, nu ne interesăm de sentimentele şi grijile copiilor; 
considerăm normele morale drept principii învechite, substituim 
cunoaşterea prin informare; avem multe posibilităţi şi competenţe, dar 
puţină fericire, libertate adevărată şi posedăm un suflet firav şi sărac. 
Nu mai facem planuri de durată, nu aspirăm spre idealuri înalte, ne-am 
dezvăţat a întreţine un dialog sincer cu propriul Eu. 

Frecvent oamenii pun semnul egalităţii între fericire şi bunurile 
materiale, reducând-o la obţinerea unui post prestigios, a unui obiect. 
Ei uită sau nu ştiu că fericirea reprezintă o stare deosebită a sufletului, 
pe care o poţi atinge numai atunci când trăieşti în conformitate cu 
scopul vieţii, eşti orientat spre realizarea potenţialului tău, spre auto-
cunoaştere, autoactualizare şi perfecţionare continuă. Poţi deveni cu 
adevărat fericit dacă îţi vei salva propria viaţă de haos, invidie, imper-
tinenţă, rutina unei existenţe axate numai pe explorarea valorilor ma-
teriale în detrimentul virtuţilor moral-spirituale. Fericirea înseamnă a 
trăi în armonie cu tine însuţi, cu Natura, Universul, Lumea, a te auto-
realiza în tripla ipostază: de familist/părinte, de profesionist şi cetăţean. 

Experienţa vieţii ne învaţă: fericirea o poţi trăi atunci când depui 
efort moral, volitiv şi intelectual amplu, pentru a te realiza în şi prin a 
schimba spre bine existenţa ta şi a celor din jur. Străduinţa de a-ţi pro-
iecta şi realiza calitativ perspectivele vieţii va constitui una din strate-
giile esenţiale ale filosofiei practice a familiei şi a valorificării fericirii. 

În contextul dat, ne va ajuta tehnica pe care am definit-o ca ref-
lecţie existenţială şi proiectarea perspectivelor vieţii. Condiţia de bază 
aici rezidă în efectuarea unor analize profunde a realităţii, a situaţiei tale 
în această realitate, a posibilităţilor, a priorităţilor valorice şi în pro-
iectarea perspectivelor propriei vieţi conform axelor existenţiale 
propuse: 
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1. Realizarea calitativă a funcţiei de fiu/fiică – presupune 
valorificarea conştientă şi armonioasă a relaţiilor familiale 
copii-părinţi; 

2. Autocunoaşterea, autoperfecţionarea continuă şi autodiri-
jarea/autoactualizarea – solicită de la individ efort şi acţiuni 
sistematice de studiere şi optimizare a propriei condiţii, a 
calităţilor de personalitate; 

3. Realizarea vocaţiei în profesie: devenirea, menţinerea şi 
perfecţionarea permanentă – stimulează creativitatea şi asi-
gură valorificarea potenţialului moral, intelectual, tehnologic, 
psihofizic, estetic şi profesional; 

4. Realizarea calitativă a funcţiei de familist – presupune crea-
rea unei familii durabile, materializarea idealurilor şi aspira-
ţiilor legate de dragostea, naşterea şi educaţia copiilor, armo-
nizarea relaţiilor conjugale şi familiale; 

5. Autorealizarea şi existenţa demnă în calitate de cetăţean  
al unui stat concret şi al lumii/comunităţii umane – orien-
tează spre respectarea drepturilor şi obligaţiunilor omului, 
valorificarea normelor, a principiilor moral-etice  a viselor şi 
idealurilor proprii [61, p.259-260]. 

Plecând de la perspectivele vieţii, conturăm principiile filosofiei 
practice a familiei cu privire la educaţia integrală a copilului, care 
reprezintă ansamblul de norme fundamentale, formulate ca teze gene-
rale în baza cărora se organizează şi se desfăşoară educaţia familială a 
copiilor. Cunoaşterea şi valorificarea acestora ghidează, responsa-
bilizează acţiunile părinţilor şi conferă funcţionalitate procesului 
educaţional. Drept repere teoretice pentru deducerea principiilor ne-au 
servit: aspectele conceptuale ale filosofiei practice (Im. Kant, 1992; 
J. Rawls, 1970; M. Riedel, 1972; T. Vianu, 1945; A. Marga, 2002); prin-
cipiile educaţiei pentru familie şi crearea optimului axiologic (Larisa 
Cuzneţov, 2008); teoria autoactualizării personalităţii (A. Maslow, 
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2000); principiile educaţiei pozitive (V. Pâslaru, 2003); principiile 
educaţiei moral-etice şi spirituale (V. Mândâcanu, 2000; C. Cucoş, 
2006; Б.Т. Лихачев, 1995); concepţia formării personalităţii capabile de 
creare a modului de viaţă demn de Om (Н. Е. Щуркова, 1995); teoria 
sistemică de rol (Н. М. Таланчук, 1999). Reperele practice care ne-au 
orientat spre elaborarea principiilor se constituie dintr-un bloc de 
elemente importante cu caracter aplicativ: problematica lumii 
contemporane şi deschiderea spre noile educaţii, particularităţile 
psihoindividuale ale adulţilor şi copiilor, particularităţile educaţiei 
familiale, tendinţele de reconfigurare a modului de viaţă şi a relaţiilor 
familiale. Sinteza informaţiilor obţinute la nivelul analizei cadrului 
teoretic, al celui experienţial şi a implicaţiilor experimentale, au 
confirmat necesitatea racordării acţiunilor parentale privind formarea 
personalităţii integrale în cadrul familiei la un şir de norme funda-
mentale, pe care le-am definit drept principii. Acestea vizează fiecare 
perspectivă de viaţă a omului.  

Astfel, principiul abordării educaţiei familiale prin prisma 
filosofiei practice atenţionează părinţii asupra necesităţii axării 
educaţiei copiilor şi a vieţii familiale pe valorificarea acţiunilor morale, 
ce includ analize şi observaţii de tip logic, ontologic, existenţial, înce-
pând cu cea mai fragedă vârstă. Cunoaşterea semnificaţiei existenţei 
omului, axarea pe valorile etern-umane, dobândirea fericirii prin inte-
riorizarea culturii, accentul, fiind pus pe valorificarea acţiunilor şi fap-
telor demne.  

Principiul abordării prospective a educaţiei familiale orientează 
părinţii spre valorificarea posibilităţilor de dirijare, planificare, antici-
pare, profilaxie şi pronosticare a viitorului copiilor, al familiei pentru a 
forma deprinderi de previziune a unor dificultăţi, a organiza raţional şi 
eficient propria viaţă, a se adapta şi a trăi fericit, realizând permanent 
acţiuni de autocunoaştere şi autoperfecţionare moral-spirituală.  
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Următorul principiu vizează abordarea individuală, diferenţiată, 
umanistă şi raţională a potenţialului copilului şi a resurselor familiei, 
pentru a-l ghida în cariera şcolară şi a-l orienta în cariera vocaţională. 
Acesta aminteşte părinţilor că formarea integrală a personalităţii copi-
lului presupune un efort constant şi sistematic de valorizare a acţiunilor 
de stimulare a formării conduitei morale în îmbinare cu dezvoltarea 
intelectuală, psihofizică, estetică, tehnologică; cultivarea deprinderilor de 
muncă, autoobservare şi autoformare. Aici devine călăuzitoare centrarea 
pe viziunea holistico-sistemică şi dezvoltarea armonioasă a capacităţilor 
copilului pentru o viaţă matură demnă şi de calitate. 

Un alt principiu important rezidă în valorificarea modelelor 
pozitive de familist şi părinte în îmbinare cu abordarea analizei şi a 
acţiunilor de reechilibrare a modului de viaţă în caz de necesitate. 
Cunoaşterea şi respectarea acestuia obligă adulţii să se poziţioneze 
adecvat în interiorul familiei din variate optici: existenţială; de gen; de 
vârstă; de personalitate integră, competentă; de partener şi manager 
familial, de om decident eficient; de educator, sfătuitor şi model onest; 
de filosof practic axat pe optimism şi autoactualizare.  

Principiul proiectării-construirii-valorificării optimului axio-
logic pentru formarea cetăţeanului centrat pe democraţie, activism 
sociocultural, autorealizare, libertate şi demnitate oferă părinţilor 
spaţiu, posibilităţi de racordare, colaborare eficientă cu mediul social, 
presupune un parteneriat activ cu instituţiile educaţionale pentru a 
cultiva la copii interesul, abilităţile, competenţele, deprinderile civice şi 
cele moral-spirituale.  

Din cele expuse anterior, devine evident faptul că pentru ca prin-
cipiile nominalizate să funcţioneze este necesar să le cunoaştem, să le 
înţelegem şi să le respectăm sistematic.  

 În concluzie, astăzi, trebuie să creăm strategii educative variate, 
deoarece adulţii, copiii şi familia, trăiesc într-un context social nou. 
Trecerea de la educaţia axată pe frică, de la metodele coercitive de 



 29 

înspăimântare la metodele centrate pe iubire, stimulare a colaborării cu 
copilul, a formării unei viziuni înţelepte, filosofice faţă de viaţă în 
îmbinare organică cu exersarea sistematică a acţiunilor şi a compor-
tamentului moral, reprezintă esenţa strategiilor educative de formare a 
personalităţii integrale. În contextul vizat, propunem câteva strategii pe 
care le-am experimentat şi care s-au dovedit a fi eficiente în educaţia 
familială a copiilor:  

(1) strategia de cunoaştere profundă a copilului, include un şir de 
metode şi procedee de aprofundare a cunoştinţelor şi competen-
ţelor parentale; ascultarea empatică şi activă a copilului; obser-
varea lui sistematică; înţelegerea manifestărilor acestuia;  

(2) strategia de asigurare a condiţiilor, ritmului şi a ritualurilor 
educaţiei şi dragostei parentale şi fraterne, pe care o considerăm 
centrală în formarea personalităţii copilului, fiindcă îmbină 
crearea condiţiilor adecvate de natură morală, spirituală, psiho-
fizică, estetică, de exersare a acţiunilor de autoservire, muncă cu 
cele de respectare a unui regim, mod şi stil de viaţă armonios. 
Strategia presupune valorificarea acţiunilor – ritualurilor de 
iubire ce corespund dorinţei, vârstei copilului, intereselor şi 
aspiraţiilor lui, ca de exemplu: lectura înainte de somn; analiza 
celor trăite / peripeţiile zilei; fiecare duminică copiii o petrec îm-
preună cu părinţii; a servi copilul cu ceva plăcut; a pleca la fiecare 
două săptămâni la bunici etc.;  

(3) strategia centrării pe sustragerea copilului de la acţiunile 
nedorite, se bazează pe cunoaşterea şi respectarea particularită-
ţilor psihofiziologice, ale aspiraţiilor şi intereselor copilului. Efi-
cienţa ei depinde de situaţia concretă, vârsta copilului şi com-
petenţele parentale. În cadrul ei se pot aplica variate metode: 
schimbarea temei de discuţie; conversaţia pe temele de care se 
interesează copilul; practicarea unui joc sau a lecturii; demon-
strarea originală şi interesantă a unor obiecte sau acţiuni etc.;  
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(4) strategia de valorizare a copilului în acţiuni şi activităţi cu 
caracter moral presupune exersarea copilului şi implicarea lui 
activă în viaţa cotidiană a familiei; crearea posibilităţilor de 
valorificare a potenţialului acestuia prin practicarea îndeplinirii 
variatelor sarcini; analiza calităţii realizării sarcinilor; aprobarea 
şi ajutorarea copilului în caz de apelare la adult. În procesul sau 
după realizarea acţiunii se precizează esenţă umanistă, morală, 
civică, spirituală şi, desigur că, importanţa pragmatică a acesteia. 
Valorificarea strategiilor expuse necesită de la părinţi competenţe 

psihopedagogice, răbdare şi încredere în copil. Motivarea acestuia prin 
variate metode de susţinere, aprobare, dezaprobare, încurajare, mani-
festare a plăcerii sau nemulţumirii se practică în cadrul tuturor stra-
tegiilor educative. 

Modelele pozitive pe care se vor axa părinţii în contextul valori-
ficării scopurilor filosofiei practice sunt: comportament adecvat în 
realizarea rolurilor familiale; conduita morală echilibrată axată pe 
umanism; comunicarea şi relaţionarea familială deschisă şi onestă; 
atitudine pozitivă faţă de oameni şi viaţă; poziţie civică activă; centrarea 
pe valorile filosofiei practice; axare pe modul de viaţă orientat spre 
respectarea unităţii dintre felul de a gândi, a decide/spune şi a acţiona; 
conduită centrată pe reflecţie şi autoperfecţionare continuă.  

În consens cu accepţiunile filosofiei practice a familiei şi sinte-
tizând ideile cu privire la reconsiderarea educaţiei familiale şi direc-
ţionarea ei spre formarea integrală a personalităţii copilului, propunem 
un mecanism strategic de acţiuni parentale care include patru 
componente de bază ce reflectă conţinutul acestora. Acţiunea paren-
tală este o acţiune morală – element existenţial central al filosofiei 
practice a familiei şi a educaţiei morale. Ea reprezintă dimensiunea 
cea mai profundă, mai extinsa şi esenţială a activităţii familiale de 
formare-dezvoltare a personalităţii copilului, fiind proiectată şi rea-
lizată în baza valorilor etice, aceasta necesită o armonizare cu 
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reflecţia şi judecăţile morale ale părinţilor. Ideile pedagogilor şi 
filosofilor coincid şi reliefează ponderea formativă a acţiunilor 
morale ce vizează formarea-dezvoltarea conştiinţei morale, a 
profilului moral al personalităţii umane. Educaţia morală conferă 
filosofiei practice a familiei o prioritate aparte în raport cu ştiinţele 
educaţiei şi justifică esenţa valorificării mecanismului propus 
(Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1. Mecanismul acţiunilor parentale realizate  
în contextul filosofiei practice a familiei 

 

Experienţa vieţii demonstrează faptul că pe un fundament filosofic 
moral poţi edifica şi cultiva toate celelalte valori: sacrul, frumosul, 
echitatea, democraţia, libertatea, cultura tehnologică, modul sănătos de 
viaţă, optimismul, gândirea de tip pozitiv, autoperfecţionarea continuă şi 
fericirea umană, iar experienţa pedagogică avansată ne orientează spre 
eficientizarea acţiunilor educative parentale şi concentrarea lor asupra 
armonizării Eu-lui corporal cu Eu-l imaginativ, Eu-l ca factor reglator 
cu Eu-l personalizat al copilului într-un Eu integral şi perfect. 

Reflecţie existenţială şi Perspectivele vieţii familiei /  
a individului; Perspectivele educaţiei copilului 

Principiile abordării educaţiei familiale  
prin prisma filosofiei practice 

Strategii de valorificare a filosofiei practice în formarea 
personalităţii integrale a copilului   

Modele parentale pozitive 
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1.2. EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE ŞI FORMAREA INTEGRALĂ  
A PERSONALITĂŢII COPILULUI 

 
Apariţia conceptului de educaţie pentru familie constituie o etapă 

calitativ nouă în evoluţia conceptelor din domeniul ştiinţelor educaţiei, a 
reprezentărilor şi judecăţilor cu privire la demersul educaţional ce vizea-
ză formarea şi dezvoltarea personalităţii in vederea realizării rolurilor 
familiale, deschiderea acestuia spre imperativele lumii contemporane.  

În scopul descrierii practicilor de creştere şi formare a copiilor 
aplicate de indivizi şi societate în corelaţie cu pregătirea acestora pen-
tru viaţa de familie[58], în ştiinţele educaţiei, recent a început a se uti-
liza sintagma educaţia pentru familie. Educaţia în cadrul familiei şi 
perspectiva instituţională au caracter pedagogic şi sociologic, deoarece 
se referă la dezvoltarea persoanei ca rezultat al influenţelor din partea 
familiei, şcolii sau a altor instituţii sociale, iar perspectiva iluminării 
generale, comportă ambele caractere şi este una filosofică, definită de 
Peters R.S., prin termenul de achiziţie, care determină existenţa 
omului prin asimilarea cunoştinţelor şi denotă un succes, o eficienţă a 
rezultatelor ce se pot reliefa prin afirmaţia distinctă om educat [154]. 
Întrucât, activităţile educative se preconizează a fi realizate de comu-
nitate in cadrul acesteia prin intermediul instituţiilor formale, in cadrul 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. În ce constă filosofia practică a familiei ? 
2. Conturaţi sarcinile şi perspectivele filosofiei practice a familiei în 

cultivarea unui mod demn de viaţă la copii şi adulţi. 
3. Gândiţi traseul educaţiei copilului în cadrul familiei prin 

intermediul modelelor parentale. Explicaţi şi argumentaţi. 
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procesului de învăţământ şi în limitele iluminării generale, care implică 
elevii şi părinţii intr-un plan de acţiuni nonformale şi informale, 
termenul educaţie din sintagma educaţia pentru familie, include toate 
trei perspective. In acest sens, noi insistăm asupra faptului că trebuie să 
analizăm educaţia din perspectiva intenţionalităţii şi eficienţei rezul-
tatelor, ceea ce ar presupune sporirea calităţii şi ar asigura realizarea 
poziţiei ei principiale de fenomen complex  pedagogic, psihologic şi 
social. A primi o educaţie înseamnă ca şi cum ai primit ceva care merită 
să fie cunoscut şi este dezirabil. In lucrarea sa Etică şi educaţie, Peters R. 
S. scrie: Ar fi o contradicţie logică să  spui că un om a fost educat, dar la 
el nu s-au constatat in nici un mod schimbări [154, p.20]. Trăsătura 
logică a acestui concept o menţionează şi cercetătorul roman Călin 
Marin, elucidând faptul că o persoană educată este reformată, deoarece 
ea a devenit prin definiţie mai bună [35].  

Abordarea procesului educaţional din perspectiva filosofiei edu-
caţiei este relevantă, dacă o analizăm prin prisma concepţiei lui John 
Dewey, care considera educaţia drept mijloc remarcabil prin care este 
realizată unirea dintre cunoaştere şi valorile ce acţionează realmente in 
conduita concretă. Evident că educaţia trebuie să fie cercetată şi dez-
voltată permanent. Diferenţa dintre practicile educaţionale orientate 
spre un anumit scop şi o educaţie care este condusă orbeşte de obiceiu-
rile şi tradiţiile ce nu au fost cercetate se poate echivala cu diferenţa 
dintre drumul parcurs spre un anumit scop şi unul parcurs la întâmp-
lare [66, p. 87]. Bazându-ne pe premisa că educaţia reprezintă un 
ansamblu de influenţe socioculturale parvenite din planul formal-non-
formal-informal, sensul educaţiei poate fi sinonim cu enculturaţia, deci 
reprezintă un proces de introducere a educatului, fie el copil sau adult, 
in cultura in care există şi care îi oferă acestuia metodele şi mijloacele 
general acceptate pentru a trăi şi a munci in societate. 

Apelând la concepţia filosofică privind cultura ecologică a perso-
nalităţii umane [27], teoria educaţiei sistemice de rol [235] şi scopul 
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enculturaţiei care orientează spre formarea integră a personalităţii prin 
cultura neamului său şi prin asimilarea culturii general-umane, ajun-
gem la asumpţiile etnopedagogiei, care ne plasează in perspicacitatea 
tradiţiilor populare autentice. De aici putem conchide că atât educaţia 
cât şi educaţia pentru familie pot fi considerate drept fenomene sociale 
şi procese de pregătire a individului pentru respectarea moralei şi 
pentru existenţa lui prezentă şi viitoare in familia şi cultura neamului 
său. Educaţia adultului in direcţia respectivă este, in plus, şi o moda-
litate de autoperfecţionare şi instruire continuă. Prin urmare, educaţia 
pentru familie, prin definiţie, este orientată spre formarea unui mod 
demn de viaţă. Din perspectivă filosofică această dimensiune antre-
nează mai multe aspecte: epistemologic, deoarece presupune o cunoaş-
tere profundă a fenomenului vizat; teleologic, fiind orientat spre anu-
mite finalităţi; comprehensiv, fiindcă denotă aspiraţia la integralitate şi 
profunzime; axiologic, deoarece presupune promovarea valorilor, 
incluzând formarea şi cultivarea virtuţilor moral-etice. Chintesenţa 
fenomenului defini ca educaţie pentru familie din optică pedagogică se 
poate exprima prin cuvintele lui Im. Kant: Părinţii care au primit ei 
înşişi o educaţie sunt deja nişte modele după care se îndreaptă copiii. 
Dar pentru a-i face pe aceştia mai buni, este necesar să facem din 
pedagogie un studiu, altfel nu este nimic de sperat de la dânsa, iar 
educaţia este încredinţată unor oameni cu pregătire rea [106]. 

 Paradigma educaţiei pentru familie, elaborată de noi în cadrul 
cercetărilor realizate anterior [58; 60; 61; 62], nu a fost şi nu este una 
limitată nici teoretic, nici metodologic şi nici praxiologic, fiind, mai 
curând, una poliaspectuală. Din punct de vedere pedagogic şi psiho-
logic, educaţia pentru familie se află într-o corelaţie strânsă cu 
construcţia sinelui, educaţia familială, formarea culturii şi valorificarea 
faptei şi a acţiunii morale. 

Recunoaşterea existenţei a cinci tipuri de realitate (familia; insti-
tuţiile de învăţământ; mediul profesional / de muncă; comunitatea; me-
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diul geosocial), in care se află şi acţionează individul pe parcursul vieţii şi 
pentru care urmează a fi educat, ne-a orientat spre filosofia practică, 
parte componentă a filosofiei, consacrată acţiunii umane. Filosofia 
practică înglobează filosofia morală a cărei problemă fundamentală este 
aceea a menirii omului in lume [72]. Filosofia practică polemizează şi 
îmbină esenţa filosofiei teoretice, ce valorică cunoaşterea şi a celei 
morale care este centrată pe explorarea acţiunii umane cu caracter 
moral. J. Didier consideră că filosofia practică poate fi formulată chiar in 
baza unei teze expuse de Im. Kant ca răspuns la întrebarea: Ce trebuie să 
fac? Filosoful consideră că omul trebuie să acţioneze, precizând că actul 
uman şi cel moral sunt identice. Astfel, scopul filosofiei practice este să le 
arate oamenilor condiţiile sociale, economice, politice pentru a le aduce 
în consens cu acţiunile şi comportamentele sale, asigurând calitatea 
morală a acestora, inteligenţa şi cultura persoanei, ceea ce i-ar permite să 
dobândească fericirea. In susţinerea exigenţelor filosofiei practice vine 
teoria educaţiei sistemice de rol a formării personalităţii copilului, elabo-
rată de savantul rus Таланчук M.Н. (1999) şi concepţia formării 
modului de viaţă demnă de Om (Щуркова Н.Е., 1995), de la care a 
pornit investigaţia noastră. Am realizat educaţia pentru familie prin 
valorizarea celor cinci tipuri de socium. Accentul a fost pus pe familie şi 
instituţia de învăţământ care au fost abordate in tripla ipostază de actor-
agent-partener educativ. S-a demonstrat că construcţia sinelui in core-
laţie cu rolurile sociale de familist, părinte, fiu/fiică, profesionist, cetă-
ţean al ţării şi lumii, apt de autoperfecţionare, autoactualizare asigură 
cultivarea şi promovarea unui mod demn de viaţă. 

 Astăzi, putem afirma cu certitudine că educaţia contemporană 
nu este monopolizată, nici de şcoală, nici de familie, insă, in acelaşi 
timp, rolul familiilor actuale, in construcţia sinelui, rămâne important 
şi nu se reduce numai la socializarea primară, ci este mult mai amplu şi 
rezidă in transmiterea intergeneraţională a unui sistem cultural de 
valori. Întrucât familia reprezintă o formaţiune socială creată de om in 
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zorii umanităţii, ce continuă şi astăzi să se impună prin faptul că 
generează şi perpetuează valori, ea este studiată de filosofi, antropologi, 
psihologi şi pedagogi. Cercetările efectuate demonstrează ca familia 
trebuie să fie studiată multiaspectual şi profund pentru semnificaţia sa 
formativă. Răscrucea de milenii s-a înscris destul de dramatic in toate 
domeniile vieţii sociale: ecologie, economie, politică, religie, educaţie, 
cultură, însă experienţa empirică şi cercetările realizate demonstrează 
că numai omul este in stare să-şi regândească şi reconstruiască viaţa 
după o nouă logică, o logică ce îmbină armonios localul cu globalul, 
personalul cu socialul, natura cu tehnologiile avansate, credinţa cu 
valorile fundamentale ale umanităţii. 

Remarcând importanţa fenomenului cercetat şi a faptului că 
studiile teoretice şi aplicative, problemele ştiinţifice soluţionate au atins 
performanţele epistemologice de clarificare a conceptelor de bază (per-
sonalitate integră, educaţie integrală, integralizare pedagogică şi abor-
dare integratoare a instruirii şi educaţiei), iar literatura de specialitate 
[31; 52; 62; 195; 259] elucidează, definirea şi esenţa noului ideal 
educaţional al postmodernităţii, concentrată într-o formulă exactă: 
formarea-dezvoltarea integrală a personalităţii, realizăm o precizare de 
rigoare. Investigaţia noastră va fi axată pe continuarea explorării 
optimului axiologic al educaţiei pentru familie; analiza, interpretarea şi 
explicarea conţinutului, strategiilor şi a metodologiei educaţiei integ-
rale, valorificată din perspectiva filosofiei practice a familiei, adică în 
baza acţiunii morale. 

Adoptând o perspectivă filosofică, dar şi una pedagogică, având 
în vedere nu numai iniţierea cadrelor didactice, ci şi educaţia părinţilor 
în domeniul vizat, vom recurge la un succint excurs în explicarea şi 
delimitarea unor aspecte teoretice privind personalitatea. În contextul 
dat, menţionăm că termenul persoană, utilizat în limbajul cotidian şi 
ştiinţific are aceeaşi conotaţie şi înseamnă un individ uman concret, 
pe când personalitatea este o construcţie teoretică elaborată de 
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psihologi în scopul integrării şi explicării modalităţii de fiinţare şi 
funcţionare ce caracterizează organismul psihofiziologic pe care îl 
numim persoană umană [63, p.31]. 

Studiul şi analiza mai multor definiţii date personalităţii a asi-
gurat evidenţierea câtorva caracteristici de bază ale acesteia: 
− globalitatea denotă faptul că personalitatea constă dintr-un an-

samblu de trăsături, care reflectă descrierea persoanei, a con-
duitelor şi aspectelor psihofizice ce fac din orice fiinţă umană un 
individ unic; 

− coerenţa este explicată de majoritatea teoriilor consacrate prin 
existenţa unei organizări şi interdependenţe a elementelor com-
ponente ale structurii personalităţii. Postulatul coerenţei este 
indispensabil studiului structurilor de personalitate şi al dezvol-
tării lor, accentul fiind plasat pe interdependenţa elementelor şi 
abordarea acestora ca un sistem funcţional; 

− stabilitatea reiese din coerenţa trăsăturilor ce generează legi de 
organizare a căror acţiune este permanentă. Deşi o persoană 
creşte, se dezvoltă, ea îşi păstrează identitatea să psihică. Fiinţa 
umană are conştiinţa existenţei sale, sentimentul continuităţii şi 
identităţii personale [1; 46; 63; 79; 144; 206; 209; 219 etc.]. 
Caracteristicile descrise denotă faptul că personalitatea reprezintă 

o structură complexă pe cât de dinamică, pe atât de coerentă şi stabilă. 
În acest sens, definiţia oferită de G. Allport [1, p.40] o considerăm ca 
cea mai ilustrativă: Personalitatea reprezintă organizarea dinamică în 
cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină gândirea şi 
conduita sa caracteristică. În consens cu această definiţie vine şi 
definiţia lui G. Caron [33], care consideră că personalitatea este o 
caracteristică relativ stabilă a modului de a fi al unei persoane în ceea 
ce priveşte felul de a reacţiona la situaţiile în care ea se află. Un alt 
aspect important reprezintă faptul că personalitatea umană este un 
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produs social, adică ea se formează în societate prin intermediul acţiu-
nilor şi influenţelor acesteia. 

Este evident faptul că orice definiţie a personalităţii incită un şir 
de întrebări, ca de exemplu: În ce măsură caracteristicile personalităţii 
sunt determinate ereditar şi în ce măsură le putem forma? Cum putem 
modela personalitatea şi care sunt limitele acesteia? 

În cazul nostru, pentru a surprinde esenţa personalităţii, ne vom 
opri la cele patru aspecte ale Eu-lui, atât de importante în formarea 
integrală a personalităţii copilului, care începe în familie de la cea mai 
fragedă vârstă cu formarea Eu-lui corporal, apoi continuă cu formarea 
Eu-l imaginativ ce ţine de formarea imaginii de sine. Important este  
Eu-l ca factor reglator ce ţine de capacitatea individului de a se percepe 
adecvat şi a se proiecta, a acţiona în corespundere cu scopul, obiec-
tivele şi planul elaborat. În contextul dat, Eu-l personalizat, îşi găseşte 
expresia în ansamblul trăsăturilor şi însuşirilor individului ce se mani-
festă în acţiunile şi comportamentul lui. Investigaţia are ca scop 
corelarea celor patru Eu-ri şi formarea interconexiunilor dintre acestea, 
pentru a conştientiza dezvoltarea unei personalităţii integre, pe care 
noi o abordăm din perspectiva filosofiei practice [72] şi a concepţiei 
cultivării modului de viaţă demnă de Om [259]. 

Procesele psihice, manifestările şi acţiunile, conduita individului 
nu sunt anonime sau abstracte, ele aparţin întotdeauna unui om con-
cret, se află într-o conexiune strânsă şi formează totalul, chintesenţa 
personalităţii, dar şi specificul acesteia, care se consolidează, dezvolta şi 
formează Eu-l, inclusiv, Eu-l moral al persoanei. Esenţa aici revenindu-
i empiricului şi cunoaşterii psihologiei umane, despre care foarte 
frumos şi exact scrie P. Golu. Cercetătoruol menţionează că plecăm în 
cunoaşterea psihologiei umane, de la personalitate şi revenim la 
personalitate printr-un fel de mişcare ciclică, reluată de numeroase ori, 
pentru a descoperi marea varietate de conţinuturi a întregului, pentru a 
înţelege cum se formează întregul omului ca personalitate, prin sudură 
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şi coarticularea sistemică a părţilor şi cum personalitatea, formată ca 
structură integrală şi restructurată continuu, îşi pune pecetea pe fiecare 
proces în parte – pe senzaţie, percepţie, gândire, afectivitate – persona-
lizându-le şi individualizându-le [91, p.109]. 

Noi vom completa şi dezvolta această lucidă idee prin a o corela 
cu acţiunile noastre de formare a imaginii de sine şi a evidenţia im-
portanţa cunoştinţelor din domeniul psihologiei personalităţii, a 
competenţelor din domeniu psihologiei morale, centrate pe realizarea 
unei educaţii filosofice în scopul spiritualizării vieţii omului, impri-
mării acesteia a unui sens moral profund. 

 
 

1.3. FILOSOFIA PRACTICĂ CA NUCLEU AL ETHOSULUI  
PEDAGOGIC FAMILIAL 

 
În consens cu decizia de a elucidă fenomenul transmiterii fami-

liale a valorilor şi formării atitudinilor vizavi de cultivarea unui mod 
demn de viaţă, formarea unei personalităţi integre prin abordarea 
filosofiei practice a familiei, vom apela la valorificarea experienţei em-
pirice şi a înţelepciunii umane, privind explorarea componentelor 
valorice ale ethosului pedagogic familial [61, p.105-106], conţinutul, 
posibilităţile axiologiei şi filosofiei educaţiei. 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Ce presupune educaţia pentru familie? 
2. Analizaţi educaţia pentru familie din perspectiva filosofiei 

practice. 
3. Determinaţi şi descrieţi factorii ce influenţează formarea 

personalităţii copilului în cadrul familiei. 
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În această accepţiune filosofia educaţiei prin intermediul axio-
logiei ar asigura realizarea următorului obiectiv major: valorificarea 
potenţialului intelectual, a creativităţii individului prin dezvoltarea şi 
formarea capacităţilor de analiză, sinteză, concretizare, generalizare, 
care s-ar reflecta în logica raţionamentelor; formularea şi argumentarea 
ideilor, conştientizarea şi interpretarea acţiunilor privind propria con-
duită şi comportamentul altor persoane; cultivarea înţelepciunii şi 
capacităţii de a-şi estima permanent şi a-şi reechilibra viaţa, educaţia, 
autoeducaţia, abordând personalitatea umană într-o continuă devenire 
prin valoare şi pentru perpetuarea valorilor autentice. 

Orice concepţie privind educaţia include două aspecte-cheie unul, 
care defineşte esenţa educaţiei şi altul ce determină scopul educaţiei. 
Posibilitatea cercetării fundamentelor istorice, biopsihologice, sociocul-
turale, axiologice a educaţiei şi experienţa pedagogică de durată, abor-
date în baza valorificării acestora prin aplicarea metodelor modelării 
cognitive, analizei factoriale şi a metodei hermeneutice a permis să 
conştientizăm importanţa filosofiei educaţiei ca ştiinţă şi disciplină de 
studiu universitară. Din aceste considerente pledăm pentru imple-
mentarea ei în teoria şi praxiologia procesului educaţional, la general, 
începând cu familia şi instituţia preşcolară. 

 În această ordine de idei şi în contextul provocărilor lumii con-
temporane, a democratizării şi umanizării, societăţii, ne întrebăm 
deseori în viaţa cotidiană:  

− Oare chiar omul nu are nevoie de înţelepciune şi o compe-
tenţă axiologică ? 

− Oare ştiinţele şi praxiologia educaţiei pot exclude familiariza-
rea copilului cu aspectele filosofice ale existenţei umane ? 

− Oare educaţia morală şi educaţia spirituală nu sunt axate pe 
etică, care este o parte componentă a filosofiei ? 

− De ce copilul nostru, prea târziu, îşi dezvoltă capacitatea de a 
analiza şi generaliza fenomenele, de a percepe nu numai feno-
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menul concret, dar a pătrunde în esenţa lui; a observa cone-
xiunile acestuia cu alte fenomene, a vedea dincolo de ele, a 
observa legităţile dezvoltării lor concomitent cu cunoaşterea 
fundamentelor vieţii umane ? 

Calităţile ce se întrevăd în interogaţiile nominalizate nu vor fi 
formate eficient dacă nu vom defini, proiecta şi realiza conţinutul 
valoric şi scopul educaţiei, în contextul educaţiei filosofice, idee pro-
movată activ de noi în ultimul deceniu [56; 58; 59; 62 etc.], de către cer-
cetătorii ruşi [205; 244; 253; 257], români [2; 16; 29; 35; 119], europeni 
[70; 75; 88; 126; 134; 154 etc.]. 

Numai educaţia filosofică poate contribui la formarea omului ca 
subiect al faptei şi acţiunii morale, subiect al unei vieţi armonioase, 
adică a personalităţii apte pentru a alege şi a urma independent o pozi-
ţie onestă în viaţă; idealurile conduitei sale, a-şi asuma responsabilitatea 
pentru viaţa pe care o va trăi – consideră cercetătorii ruşi М. М. Бах-
тин М. Н. Таланчук, Н. Е. Щуркова [Apud 257].  

Cercetătorii şi practicienii din domeniul ştiinţelor educaţiei op-
tează pentru transformarea obiectului educaţiei/educatului în subiect, 
dar subiectul trebuie să devină stăpân adevărat al situaţiei, al alegerilor 
şi deciziilor sale. Copiii noştri trebuie să înţeleagă de la  cea mai fragedă 
vârstă că există oameni diferiţi, unii plutesc conform cursului apei, 
ajungând acolo unde aceasta i-a adus, iar alţii îşi construiesc o viaţă 
demnă, în conformitate cu idealurile, convingerile morale şi repre-
zentările sale, având la bază valorile fundamentale umane [52].  

 Experienţa pedagogică avansată din multe state confirmă, pe 
deplin, importanţa educaţiei filosofice, a studierii Filosofiei educaţiei. 
Astfel, şcoala braziliană, după o perioadă de doi ani de experimentare, a 
inclus în programul şcolilor secundare de stat disciplina de studiu Filoso-
fia educaţiei. În aşa mod, menţionează filosoful brazilian A. Niskier, în 
şcoala noastră a început din nou să se gândească. Pentru educatori, ches-
tiunea morală are o relevanţă specială, deoarece operează cu libertatea şi 
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cu variaţiile sale circumstanţiale. Axiologia, ca parte componentă a Filo-
sofiei educaţiei se apleacă asupra valorilor socioumane: adevăr, libertate, 
înţelepciune, bine, frumos, sacru, care sunt elementele constante ale cursu-
lui vizat [142]. Exerciţiul filosofiei oferă posibilităţi de soluţionare a con-
tradicţiilor şi ambiguităţilor proprii existenţei şi vieţii omeneşti. Accep-
tând aceste fapte, încă marele Socrate a abordat corelarea filosofiei cu 
viaţa umană, îndemnându-ne să ne cunoaştem pe sine, ceea ce desem-
nează iniţierea în reflecţie, filosofare. Pentru a te cunoaşte în sensul ade-
vărat al acestui gând profund, trebuie să fii înţelept, cărturar, să percepi 
omul şi existenţa umană ca cele mai preţioase valori, să fii axat pe studiul 
şi promovarea valorilor, să înţelegi că dimensiunea valorică este intrin-
secă educaţiei. Este important să realizăm legătura dintre educaţie şi 
valori, dintre pedagogie şi axiologie, să creăm împreună cu cercetătorii, 
cadrele didactice, părinţii – condiţii favorabile din punct de vedere axio-
logic, începând din familie şi grădiniţa de copii prin materializarea 
esenţialei strategii: promovarea modelului pozitiv comportamental şi 
transformarea obiectului în subiect al educaţiei. În contextul vizat noi toţi 
trebuie să lucrăm conştient asupra noastră, să trecem de la declaraţii – la 
acţiuni centrate pe morală şi autoperfecţionare continuă. 

 Concepţia formării modului de viaţă demn de Om, elaborată şi 
promovată de cercetătoarea rusă Н. Е. Щуркова [259], prin esenţa ei, 
nu conţine teoretizări excesive, ci ne orientează spre formarea modului 
de viaţă, a condiţiilor de urcare treptată a copilului în cultură, accen-
tul fiind pus pe reflecţie, cultivarea capacităţilor raţionale, morale şi 
creative. Toate evenimentele din lume demonstrează însemnătatea 
educaţiei filosofice, a necesităţii valorificării sistemice şi permanente a 
principiilor acesteia, mai cu seamă, a esenţei ei axiologice.  

În ordinea prezentată de idei, suntem siguri că mulţi din noi se 
întreabă: 

− De ce suntem impertinenţi, agresivi, amorali, acceptăm şi 
comitem fapte meschine ? 
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− De ce am devenit meşteri în mimicria morală ? 
− De ce permitem substituirea valorilor autentice cu cele de 

moment ? 
− De ce, totuşi, orientarea de a trăi total şi a te bucura de plăce-

rile senzuale nu-l satisfac pe om ? 
− De ce reducem scopul şi esenţa vieţii la valorile materiale ? 
− De ce înţelegem relativ târziu că viaţa, prezenţa omului pe 

această planetă, nu reprezintă un fapt numai fizic, ci şi unul 
spiritual, raţional, iar devenirea personalităţii umane nu se 
poate aborda şi împlini decât printr-o îmbinare organică a 
muncii cu activitatea de autoactualizare, autoperfecţionare 
permanentă moral-spirituală, psihofizică, intelectuală ? 

Sigur că putem formula aceşti De ce la nesfârşit, putem găsi 
justificări, scuze de orice natură, însă principalul, în opinia noastră, 
rezidă în faptul că ne-am dezvăţat a cerceta, a vedea şi a observa, a 
auzi, a dezvolta, cultiva şi aprecia înţelepciunea; exagerăm însem-
nătatea informaţiei, substituim procesul cunoaşterii cu selectarea 
anumitor informaţii. Deseori ne lipseşte logica şi cultura raţio-
namentului, nu suntem în stare să formulăm idei şi să utilizăm 
argumentaţia; insuficient şi superficial gândim, deseori ne condu-
cem de standarde duble de comportare sau poluate axiologic; acţiu-
nile noastre nu sunt fundamentate şi exprimate în fapte demne şi  
în limbaj clar şi coerent. Menţionăm faptul că nu numai nouă ne 
aparţine ideea educaţiei filosofice. Despre glisajul între valorile pozitive  
şi cele negative, substituirea acestora şi necesitatea dezvoltării educaţiei 
filosofice vorbesc savanţii: P. Andrei [2], L. Lavelle [114], T. Vianu 
[197], C. Cucoş [52; 53], G. Văideanu [195], V. Mândâcanu [123, 125] 
şi alţi filosofi şi pedagogi contemporani. 

 Poetul englez T. S. Eliot menţionează alarmat faptul că pierdem 
înţelepciunea prin cunoaştere, iar cunoaşterea prin informaţie. Filosoful 
brazilian A. Niskier consideră că trebuie să ne întoarcem la înţelep-
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ciune, aşa cum doreau grecii, ca să cultivăm într-un corp sănătos o 
minte sănătoasă [142]. Cercetătorii ruşi din domeniul ştiinţelor edu-
caţiei susţin că scopul educaţiei include formarea unităţii dintre 
raţional, spiritual şi creativ. Numai personalitatea care a atins acest 
scop se conduce real de această triadă, devine aptă să construiască o 
viaţă demnă de Om, axată pe Adevăr, Bine şi Frumos. Numai viaţa 
construită pe valorile autentice oferă individului posibilitatea să-şi 
dobândească esenţa sa umană, înţelepciunea, capacitatea de a se realiza 
ca homo sapiens, homo creatus şi homo moralis [259].  

 Cu toate că literatura de specialitate din arealul nostru, abor-
dează unele aspecte ce ţin de filosofia educaţiei, axiologia pedagogică 
(Văideanu G., 2000; Călin Marin, C. 2001; Cuzneţov Larisa, Banuh N., 
2004; Roşca S., 2004 etc.), de educaţia morală, spirituală (Bujor N., 
1996; Mândâcanu V., 2000, 2004; Pâslaru Vl., 2003 etc.); se pole-
mizează pe marginea scopului, idealului educaţiei şi se critică esenţa 
utilitaristă şi pragmatică a acesteia, totuşi, insuficient, sunt abordate 
direcţiile şi modalităţile ce ţin de formarea culturii judecăţii, cultivarea 
înţelepciunii, valorificarea posibilităţilor filosofiei, axiologiei pedago-
gice în educaţia tinerei generaţii. 

 Cercetând o vastă literatură din domeniul ştiinţelor educaţiei, 
sociologiei şi filosofiei, am ajuns la concluzia că noi nu învăţăm sufi-
cient copilul a reflecta asupra esenţei vieţii, asupra acţiunilor morale şi 
asupra fericirii umane. Pe bună dreptate, suntem de acord cu opiniile 
unor cercetători, care critică fragmentarismul şi postmodernismul 
educaţional, axat pe implementarea unor proiecte; devierile de la o 
extremă la alta a procesului educaţional ce pun accentul pe un aspect 
sau altul al educaţiei, ignorând esenţa existenţei omului în societate, a 
valorificării principiului autoperfecţionării morale, fizice şi spirituale 
permanente, sistemice. Activizarea omului ar fi necesar de corelat cu 
educaţia ecologică, axiologică şi cu învăţarea capacităţii de echilib-
rare/reechilibrare continuă a calităţii vieţii umane. Este evident faptul 
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că orice valoare există în şi prin om. Raportate la temporalitate, valorile, 
fiinţează ca nişte puncte fixe, ca repere care orientează traiectoriile 
umane, dau consistenţă acţiunilor umane [52; 53]. De aceea noi, peda-
gogii şi părinţii, trebuie să manifestăm înţelepciune, să demonstrăm 
insistenţă şi competenţă pentru a cultiva onestitatea, acţiunea morală, 
cumpătarea în fapte şi exemple pozitive în toate aspectele vieţii.  

Suntem ferm convinşi că cercetătorii şi filosofii care consideră că 
secolul XXI, se prezintă ca o mare speranţă pentru reflecţia filosofică, 
mai ales, în domeniul educaţiei, îmbogăţită de suferinţele provocate de 
conflictele mondiale, vor trebui să reevalueze existenţa umană, graţie 
dezvoltării ştiinţifice şi tehnologice şi vor propune noi strategii educa-
tive mult mai eficiente. Ne asociem la constatarea filosofilor contempo-
rani cu privire la tendinţele omului actual, care se întoarce spre ches-
tiuni situate în planul transcendent, ceea ce demonstrează că vocaţia 
filosofică nu s-a stins, ci dimpotrivă, a ieşit revigorată de regândirea 
propriei ştiinţe şi ne asumăm riscul să completăm această idee cu una 
ce ţine de filosofia practică şi axiologie. Valorile fundamentale şi virtu-
ţile ce derivă din cultura omenirii stau la baza enculturaţiei individului, 
pregătirii personalităţii sale pentru o viaţă demnă.  

În contextul filosofiei practice a familiei, vom aborda problema 
valorificării ethosului pedagogic al neamului şi familiei, adică a culturii 
acestora în procesul formării personalităţii copilului şi educaţiei pentru 
familie. Sperăm că această lucrare va fi de un real folos cadrelor didac-
tice, studenţilor şi părinţilor, care sunt preocupaţi de cizelarea compe-
tenţelor sale privind educaţia copiilor, autoeducaţia şi îmbogăţirea 
culturii familiei sale.  

Prin urmare, cultura familiei reprezintă totalitatea valorilor ma-
teriale şi spirituale pe care le posedă şi promovează aceasta ca instituţie 
socială. Valorile spirituale rezidă în cunoştinţele, credinţele, deprin-
derile morale, pe care le posedă membrii familiei, inclusiv virtuţile, 
convingerile, tradiţiile, modelele comportamentale ale părinţilor, copii-
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lor, bunicilor şi atitudinile valorice ale acestora, axate pe Bine, Frumos, 
Adevăr şi Sacru. 

Acum urmează să ne clarificăm cu esenţa valorilor şi procesul de 
cultivare şi promovare a lor, în şi prin familie. 

Pornind de la definiţia lui M. Rokeach (1973) conform căreia 
valoarea este o credinţă durabilă asupra unui mod de existenţă, care 
ar fi preferabil din punct de vedere personal şi social şi de la clasi-
ficarea acestora în valori-scopuri şi în valori instrumentale [169], care 
se referă la modalitatea abordării acestora în actul educativ, susţinem 
că modul de a acţiona, de a fi – reprezintă această credinţă durabilă ce 
reflectă raporturile care exprimă concordanţa dintre idei, fapte, lucruri, 
sprijinind acţiunea umană. Atunci când valorile orientează sau sprijină 
acţiunea educativă care este o acţiune morală şi una umană, ele se 
transformă în valori educative, devenind din acest moment funcţio-
nale, adică se aplică activ în practica educaţională. 

Potrivit sociologilor B. Terrisse, S. Trottier (1994), P. Durning 
(1995), valorile educative sunt tridimensionale, comportând dimensiunea 
cognitivă, întrucât presupun un ansamblu de cunoştinţe cu caracter 
normativ, incluzând şi evaluarea, dimensiunea afectivă, deoarece presu-
pun o atitudine diferenţiată pentru un mod sau altul de viaţă şi cea 
conotivă, fiindcă valoarea desemnează, orientează şi ghidează acţiunea. 
Prin urmare, devine important să stabilim prin ce se aseamănă şi prin ce 
se deosebesc aceste concepte: valori educative şi atitudine educativă. 

Cercetătorul francez P. Durning ne convinge că conceptul atitu-
dine educativă este utilizat de numeroşi autori într-o accepţiune foarte 
apropiată de cea a termenului valoare, întrucât posedă aceleaşi trei 
dimensiuni. El explică acest concept în baza definiţiei lui G. Allport 
menţionând că atitudinea este o stare mentală şi neurofiziologică, 
inclusă în experienţă, care exercită o influenţă dinamică asupra indi-
vidului pregătindu-l să reacţioneze într-un mod particular la un anumit 
număr de obiecte şi situaţii [1; 75; 76]. 



 47 

Elementele comune, evidenţiate de sociologi şi pedagogi ne per-
mit să situăm atât valorile cât şi atitudinile, din punct de vedere peda-
gogic, pe poziţii de finalităţi, de conţinuturi, dar şi de principii sau 
mijloace ale acţiunii educative, ceea ce este foarte important pentru 
realizarea procesului educativ [Apud 56]. 

Unii sociologi înglobează elementele enumerate într-un concept 
generalizator ethos pedagogic (P.Bourdieu, 1964; J.C. Passeron, 1970).  Am 
aderat la acest concept şi am completat sintagma respectivă cu termenul 
familial, pentru a orienta şi localiza elementele acestuia [61, p.106]. 

Analizând cultura influenţelor relaţionale şi acţiunile educative 
ale familiei, putem stabili elementele ethosului pedagogic familial, care 
desigur că variază de la o familie la alta în funcţie de foarte mulţi fac-
tori: vârsta părinţilor, studiile şi nivelul de inteligenţă al acestora, com-
ponenţa familiei, coeziunea şi adaptabilitatea ei, condiţiile de trai, tra-
diţiile familiale, particularităţile individual-psiholiogice ale membrilor 
familiei, concepţia despre lume şi cea pedagogică a acestora. 

Literatura de specialitate, studiile empirice şi investigaţiile noa-
stre denotă faptul că în majoritatea lor, familiile contemporane, în 
principiu, orientează copiii spre valorile general-umane şi cele naţio-
nale, formând un ansamblu de atitudini valorice, însă acest proces 
complicat scoate în evidenţă o anumită variabilitate a fenomenului 
educaţional, care, conform cercetătoarei E. Stănciulescu (1997), este 
reflectată de întreaga tradiţie etnografică şi antropologică. Savanţii au 
ajuns la concluzia, scrie cercetătoarea, că există o variabilitate socio-
cuturală: fiecare grup investigat, fiecare cultură se caracterizează printr-
un sistem specific al educaţiei care corespunde, de fapt, structurilor 
sociale şi culturale [56; 61]. 

Pentru etapa actuală foarte complicată, când ţara face primii paşi 
pentru a ieşi din criza dură social-economică, iar familia este insu-
ficient protejată de stat, aceasta desigur că reacţionează prin meca-
nismul proprii de adaptare a membrilor săi la schimbarea condiţiilor 
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vieţii, dar observăm că oamenii sunt dornici de înţelepciune, sunt 
orientaţi spre spiritualizarea vieţii, spre valorile autentice, în pofida 
oricăror constatări şi sentinţe. Sondajul realizat ne-a demonstrat că 
74% din părinţi şi 83% din adolescenţi pledează pentru o educaţie în 
conformitate cu principiile eticii creştine, care desigur că ne confirmă 
ideea despre revenirea la planul transcendent al existenţei umane.  

Astfel, familia ca valoare o consideră foarte importantă 93,6%  
de tineri şi adolescenţi, prioritară se consideră şi calitatea de bun 
familist, soţ/soţie şi părinte (87%). Profesia şi munca sunt percepute ca 
surse de existenţă (71,4%), dar şi ca mijloace de autorealizare şi perfec-
ţionare (54,3%). 

Familia şi şcoala sunt apreciate ca cele mai importante instituţii 
sociale de perpetuare a valorilor autentice (91,3%). 

Cercetările efectuate au avut drept scop să reliefeze importanţa 
familiei în transmiterea valorilor şi formarea atitudinilor, cultivarea 
înţelepciunii. Evident că conţinutul ethosului pedagogic familial este 
puternic influenţat de instituţia de învăţământ, mai întâi, de grădiniţa 
de copii, apoi şi de şcoală. Odată cu plecarea copilului la grădiniţă apoi 
la şcoală, aceste instituţii devin o componentă reală a vieţii de familie, 
ce contribuie la valorizarea copilului şi a părinţilor. Anume familia şi 
instituţiile de învăţământ, trebuie să devină modele de promovare a 
acţiunii morale, a autoperfecţionării etice şi spirituale. 

Astăzi societatea a conştientizat faptul responsabilităţii duale, a 
familiei şi a instituţiei de învăţământ, cu privire la educaţia copilului,  
accentul fiind pus pe colaborare şi parteneriat. 

Dacă analizăm domeniile vieţii de familie, influenţate de gră-
diniţă şi şcoală şi cele trei tipuri de cultură ce funcţionează în societate, 
apoi putem stabili interdependenţa acestora şi rolul lor în formarea şi 
completarea ethosului pedagogic familial, care reprezintă fundamentul 
cultural al acesteia şi factorul hotărâtor al educaţiei pentru familie, 
centrată pe filosofia practică. 
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În lucrarea sa Le Fosse des generations (1970), M. Mead ana-
lizează deosebirile esenţiale existente între mecanismele învăţării spe-
cifice unor culturi ce diferă prin complexitatea lor, dar care inter-
relaţionează şi interferează, asigurând transmiterea valorilor şi forma-
rea personalităţii prin fixarea habitusului primar [127] în individ. 
Astfel, autoarea distinge trei tipuri de culturi: 

− tipul postfigurativ, în care cultura se transmite în direcţia de 
la părinţi spre copii; 

− tipul cofigurativ, în care învăţarea culturală se realizează în 
grupurile de egali; copiii şi adulţii învaţă de la membrii gene-
raţiei din care fac parte; 

− tipul prefigurativ, în care părinţii învaţă de la copiii lor, adică 
adulţii învaţă de la generaţia tânără. 

Analiza culturii/ethosului pedagogic familial prin prisma con-
cepţiei nominalizate, permite să observăm un aliaj de elemente ce 
aparţin celor trei culturi. În virtutea faptului că societatea umană îm-
bină trei generaţii, acestea sunt prezente şi în familie, adică la nivelul 
microstructural al societăţii. La formarea ethosului pedagogic familial 
participă toate cele trei culturi. În continuare analizăm tipurile de 
culturi pentru a stabili esenţa lor şi axa unificatoare. 

Cultura postfigurativă aparţine generaţiei de vârsta a treia – bu-
nicilor. Ea conservă şi perpetuează valorile şi tradiţiile, în cazul nostru, 
obiceiurile şi tradiţiile legate de căsătorie, familie, educaţia copiilor, 
spiritualizarea, educaţia pentru credinţă, educaţia şi pregătirea tinerei 
generaţii pentru viaţa de familie. Savanţii consideră că elementele 
culturii postfigurative conferă culturii umane o mare stabilitate [61]. 
Mijloacele şi acţiunile pe care le aplică bunicii noştri reprezintă mo-
delul lor comportamental, condiţiile de viaţă şi anturajul calm şi sfă-
tuitor, tradiţia, obiceiurile. 

Cultura cofigurativă este axată mai mult pe pragmatism, utili-
tarism, pe modelul omului de succes, care domină în procesul de socia-
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lizare a membrilor familiei. Acesta rezidă în preluarea comporta-
mentelor şi viziunilor din grupul de similitudine, dar nu înseamnă că 
societatea şi familia se dezic de modelul postfigurativ. În toate culturile 
cofigurative, adulţii păstrează o poziţie dominantă, în sensul că ei 
fixează cadrul şi limitele în care cofiguraţia poate avea loc şi acceptă sau 
resping comportamentele neadecvate. Cultura cofiguratvă în cadrul 
familiei întreţine sentimentul schimbării continue, însă uneori, din 
cauza incompetenţei, părinţii creează situaţii de frustraţie, incertitu-
dine şi insecuritate membrilor săi. Aceste fenomene se pot observa, 
deseori, în familiile restrânse de tip nuclear, unde lipsesc bunicii, iar 
părinţii nu sunt apţi pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor sale. 

Cultura prefigurativă, centrată pe copil, vine să le completeze pe 
cele două, mai cu seamă în perioada când copilul începe a frecventa 
grădiniţa şi şcoală, aducând cu sine noi cunoştinţe, abilităţi şi reguli de 
viaţă, comportare, valori. În cultura dată, acţiunile morale sunt în plină 
dezvoltare şi definitivare. 

Examinarea procesului de pregătire pentru viaţa de familie în 
contextul vizat a permis să stabilim că ideea coexistenţei echilibrate a 
tuturor generaţiilor bazată pe simetrie, complementaritate, reciprocitate 
şi parteneriat; pe principiul valorificării înţelepciunii, culturii judecăţii, 
raţionamentului, schimbului de opinii, cercetare şi observare; cunoaş-
terea profundă a legităţilor dezvoltării sociomului, existenţei/vieţii şi 
gândirii umane – reprezintă ansamblul de acţiuni morale pe care le 
incumbă filosofia practică a familiei. La rândul lor, aceste acţiuni, sus-
ţinute de valorile etice şi motivaţia corespunzătoare – formează nucleul 
ethosului pedagogic familial.  

Dacă apelăm la analiza aspectului psihopedagogic al formării per-
sonalităţii copilului, apoi înţelegem cât de importantă este familia pentru 
copil şi exersarea acestuia în acţiunea morală. Completarea ethosului pe-
dagogic se efectuează de toţi membrii familiei şi colaboratorii instituţii-
lor de învăţământ, care realizează educaţia integrală a tinerei generaţii. 
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Pentru a conştientiza importanţa filosofiei practice şi a ghida 
procesul de completare a ethosului pedagogic familial destinat formării 
familistului eficient, am stabilit că este necesar să cunoaştem şi să 
analizăm componentele acestuia din optica perspectivelor culturii orga-
nizaţionale, deoarece grupul familial, de asemenea, se constituie şi 
funcţionează ca o instituţie organizată de oameni, necesitând o ad-
ministrare şi dirijare adecvată din partea adulţilor, pe care am definit-o 
drept management familial.  

Precizarea conţinutului acestuia a asigurat clasificarea compo-
nentelor culturii în materiale şi spirituale, care a fost depăşită prin 
introducerea altui construct diferenţiator şi, anume, a dimensiunilor 
obiective şi subiective [61, p.104-106]. 

Există o mulţime de aspecte ale vieţii de familie, cel material/ 
economic, statutar, comportamental şi spiritual. Dimensiunea obiectivă 
a culturii familiale se manifestă la nivelul comportamental, economic şi 
la nivelul produselor acesteia, iar dimensiunea subiectivă se constituie 
din elemente ideatice, moral-spirituale, ambele, având o mare im-
portanţă în viaţa de familie şi educaţia pentru familie. 

Considerăm foarte valoroase elementele dimensiunii subiective 
ale culturii familiale, deoarece, pe de o parte, ele subordonează ele-
mentele dimensiunii obiective, prin care acestea se exprimă, iar, pe de 
altă parte, defineşte conţinuturile lor morale şi spirituale care conferă 
sens tuturor acţiunilor şi evenimentelor familiale. Credinţele, la fel, 
sunt importante, ele arată gradul de adeziune pe care-l putem acorda 
unei idei, unui cuvânt, unui comportament sau unui om şi reprezintă 
un element important al motivaţiei persoanei. 

În cadrul ethosului pedagogic familial, orientat spre formarea 
personalităţii integre a familistului eficient, este foarte important ca 
credinţa să se îmbine organic cu dragostea, înţelepciunea, responsabi-
litatea, capacitatea de a reflecta, a lua decizii, a avea poziţie civică acti-
vă, axată pe educaţia moral-spirituală, şi cultivarea stimei, iubirii, 
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încrederii în forţele proprii şi în persoana de gen opus, abordată ca 
partener cu care, de fapt, individul va trebui să edifice împreună o 
familie durabilă, armonioasă centrată pe promovarea valorilor autentice. 

Din punct de vedere psihopedagogic o deosebită importanţă are 
atitudinea optimistă, pozitivă şi constructivă, ceea ce îi conferă per-
sonalităţii umane încredere în sine, în capacităţile sale. În această 
ipostază se conturează sarcina de a orienta educaţia copilului şi auto-
educaţia adultului spre cunoaşterea de sine, cunoaşterea particularit-
ăţilor de gen, de convieţuire în familie şi cunoaşterea lui Dumnezeu. În 
acest context, valorile reprezintă un element foarte important al 
ethosului pedagogic familial, deoarece ele condiţionează şi dinamizează 
acţiunile omului. Astfel, trebuie să ştim că sensul curent al valorii 
rezidă într-o calitate a lucrurilor, a persoanelor, a conduitelor, pe care 
conformitatea lor cu o normă sau proximitatea unui ideal le face în mod 
particular demne de stimă. Aici prezintă o deosebită importanţă relaţia 
dintre valoare şi educaţie, axarea pe principiile filosofiei practice, 
deoarece valorizarea valorilor [2] reprezintă unul dintre reperele fun-
damentale ale umanizării copilului şi ale dezvoltării potenţialului lui 
moral, cognitiv, intelectual, volitiv, spiritual. 

Dincolo de interpretările: cultural-antropologică (M. Măciu, 
1995; Л. М. Лузина, 2000), cultural-filosofică (L. Antonesei, 1966) şi 
cultural-psihologică (L. Rusu, 1968), este necesar de reţinut că în struc-
tura valorii distingem o componentă obiectivă referitoare la pro-
prietăţile obiectului, relaţiile dintre oameni, situaţiile de viaţă, creaţiile 
materiale şi spirituale din punctul de vedere al utilităţii şi o com-
ponentă subiectivă care vizează capacitatea omului de cunoaştere şi 
transformare a realităţii, în jurul căreia trebuie să concentrăm educaţia 
familială şi educaţia pentru familie. 

Vorbind de un sistem de valori în cultura poporului nostru im-
portant pentru formarea personalităţii copilului ca membru activ al 
societăţii, al familiei, am putea menţiona:  
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− valorile general-umane, considerate valori-scopuri: Adevărul, 
Binele, Sacrul, Frumosul, Democraţia etc.; 

− valorile democratice, înţelese ca valori-mijloace, specifice va-
riatelor componente ale vieţii şi existenţei umane, acestea 
fiind: libertatea, echitatea, drepturile şi obligaţiile omului, tole-
ranţa, solidaritatea, responsabilitatea [2; 35; 36]. 

Evident că această clasificare este deschisă pentru completare, 
important este să înţelegem că filosofia practică reprezintă valoarea 
care le incumbă pe toate, oferindu-le funcţionalitate. Astfel, pentru 
formarea personalităţii umane în contextul educaţiei filosofice ar fi 
necesar să abordăm şi să valorificăm în viaţa cotidiană şi procesul de 
învăţământ următoarele categorii de valori: 

a) vitale, necesare pentru securizarea vieţii şi formării unui mod 
sănătos de viaţă în cadrul familiei: sănătatea fizică şi psihică, 
tonusul şi forţa fizică, frumuseţea şi armonia fizicului şi 
psihicului etc.; 

b) ecologice, necesare omului pentru a supravieţui şi ocrotirea 
mediului ambiant: aerul curat, apă potabilă, peisaj plăcut; 

c) morale, politice, juridice, istorice, necesare existenţei unui stat, 
naţiuni, familii, precum: binele, onestitatea, suveranitatea, 
libertatea, independenţa, toleranţa, demnitatea, patriotismul, 
curajul, înţelepciunea etc.; 

d) estetice şi religioase ce vizează sublimul, dragostea, fidelitatea, 
credinţa, spiritualizarea comportamentului, contemplarea 
lumii, formarea concepţiilor, credinţa omului, frumosul din 
natură, comportare, artă etc.; 

e) teoretice, necesare cunoaşterii şi creaţiei umane [35; 62]. 
În concluzie, conţinutul ethosului pedagogic familial centrat pe 

acţiunea morală, reprezintă nucleul filosofiei practice a familiei. 
Sistemul de valori al familiei trebuie să fie permanent îmbogăţit prin 
intermediul valorificării filosofiei prcatice, începând cu cea mai fragedă 
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vârstă. În acest sens, o importanţă mare are acţiunea morală promovată 
prin exemplul adulţilor: a bunicilor, părinţilor, fraţilor/surorilor mai 
mari şi a altor rude. Persoana în calitate de purtător activ al valorilor 
autentice, este în stare să contamineze (în sensul pozitiv al acestui 
cuvânt), o altă persoană din punct de vedere axiologic, formându-i 
anumite orientări valorice, o poziţie şi un mod demn de viaţă. 

 
 

1.4. ACŢIUNEA EDUCATIVĂ ŞI INFLUENŢELE PARENTALE  
ÎN CONTEXTUL FILOSOFIEI PRACTICE A FAMILIEI 

 

Definirea filosofiei este o sarcină foarte complexă şi dificilă. 
Numeroasele explicaţii şi interpretări diferă, unele redau esenţa ei, 
altele – statutul. În cercetarea şi abordarea filosofiei practice a familiei 
am plecat de la următoarele accepţiuni:  

− orice concepţie despre lume poate fi calificată drept filosofie; 
− filosofia este un discurs raţional, care încearcă să răspundă la 

o problemă existenţială; 
− dezvoltarea ştiinţei solicită astăzi contribuţia analizei contra-

stive şi a reflecţiei filosofice;  
− filosofia este o atitudine intelectuală şi morală cu privire la 

sensul şi valorile conduitei umane. 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM:
 

1. Definiţi şi caracterizaţi modul demn de viaţă al unei persoane 
(adulte şi a unui copil/adolescent). 

2. Nominalizaţi componentele culturii familiei, a ethosului peda-
gogic familial şi gândiţi perspectivele de dezvoltare a acestora. 

3. Elaboraţi scala valorilor personale şi a familiei Dvs. Argumentaţi. 
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Filosofia elucidează imaginea esenţializată, tabloul vieţii, a 
realităţii materiale şi a celei spirituale, dar, în acelaşi timp, reprezintă 
un instrument critic şi metodologia cunoaşterii profunde a legităţilor 
ei. Cunoaşterea filosofică este axată pe studiul realităţii, a analizei 
gândirii despre aceasta şi a descoperirii noilor aspecte, conexiuni valo-
rice, posibilităţi, acţiuni de construire şi făurire a unei vieţi demne. 

Analizând şi fundamentând epistemic perspectivele vieţii, prin-
cipiile şi strategiile filosofiei practice a familiei cu privire la educaţia 
integrală a copilului, vom repera pe valorificarea acţiunii educative, 
abordată într-un sistem de componente interconexe, în care o modi-
ficare produsă în una, se resimte la nivelul alteia, ceea ce denotă 
raporturi de tip cauză-efect. Componentele acţiunii educative/AE le 
regăsim în structura educaţiei şi în structura actului educativ. Acesta 
poate fi analizat în sens larg, la general, dar şi, într-un sens îngust, 
atunci când dorim să concretizăm structura actului educativ pentru a 
delimita acţiunile lui formative [36; 50; 61; 62; 141 etc.]. 

În contextul vizat, realizăm o precizare importantă: vom elucida, 
descrie şi caracteriza acţiunile educative familiale / AEF, actul educativ ca 
polisisten compus dintr-un ansamblu de componente, organizate ierarhic, 
aflate într-o complexă relaţie de interdependenţă. Structura acţiunii 
educative include: agenţii AE şi relaţia dintre ei; obiectul AE (care tindem 
să-l transformăm în subiect, agent/actor al propriei formării); condiţiile, 
posibilităţile şi situaţia pedagogică; normele AE; scopurile AE; genurile/ 
tipurile şi formele educaţiei; conţinuturile/valorile AE; metodele şi mijloa-
cele AE; evaluarea AE; rezultatul diferenţial şi global al AE [36]. 

Prin urmare, conceptul operaţional relevant, la nivelul teoriei 
educaţiei, redat prin sintagma sintetică acţiune educativă, la nivelul 
praxiologiei, desemnează un fenomen pedagogic amplu ce se poziţio-
nează şi funcţionează într-un mod integrator, incluzând numeroase 
componente care interacţionează organic şi trebuie să fie cunoscute şi 
conştientizate de adult. Momentul-cheie aici rezidă în perceperea deo-
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sebirii dintre cele două concepte acţiune educativă şi influenţă edu-
cativă, detaliate de noi în lucrarea Tratat de educaţie pentru familie. 
Pedagogia familiei (2008) [61, p.81-82]. 

Ca atare, acţiunea educativă este o acţiune morală, deoarece o 
caracteristică definitoare a omului şi a umanităţii o constituie mo-
ralitatea, iar ea reprezintă sarcina de bază a educaţiei, axa acesteia fiind 
formarea conştiinţei morale în unison cu formarea conduitei morale. 

Înainte de a fundamenta şi elabora tipul, structura şi conţinutul ac-
ţiunilor educative prin optica filosofiei practice a familiei, purcedem la 
analiza şi explicarea importanţei şi funcţiei influenţelor educative familiale. 

Fiind adepţi ai abordării sistemico-holistice, vom urma calea con-
cretizării funcţiilor parentale, pe care le vom corela cu tipul influenţelor 
familiale. Literatura de specialitate [13; 42; 58; 61; 185; 236 etc.] indică 
asupra următoarelor funcţii pe care sunt obligaţi părinţii să le realizeze: 

• satisfacerea necesităţilor copilului; 
• respectarea drepturilor copilului, securitatea şi integrarea lui 

socială; 
• crearea condiţiilor optime pentru creşterea şi educaţia copilului; 
• educarea copilului, centrată pe un mod sănătos şi demn de viaţă; 
• asigurarea unui context psihoemoţional şi relaţional axat pe 

modele pozitive de conduită şi promovare a valorilor etice. 
Toate acestea nu se pot realiza altfel decât prin intermediul acţiu-

nilor şi influenţelor. Este evident faptul că acţiunea educativă şi structura 
ei pe care am prezentat-o anterior are un scop, posedă un caracter 
conştient, este gândită, proiectată şi structurată. Acţiunile educative 
parentale sunt elementele polistructurale, multinivelare ale procesului 
educativ familial, care se desfăşoară pe fundalul şi în contextul influen-
ţelor. Influenţele educative reflectă cultura, tradiţia, climatul, inteligenţa 
şi competenţa adulţilor din cadrul unei familii concrete. Caracterul lor 
este indirect, subtil, difuz şi, deseori, nu se conştientizează (dacă adulţii 
nu-şi pun special scopul să le observe). Influenţele parentale sunt cele 
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mai numeroase şi cele mai dificile pentru percepţia noastră. Fiind 
asimilate prin imitare ca modele şi fiind insuficient conştientizate, ele au 
caracter prompt. Specialiştii din domeniul psihopedagogiei asociază 
influenţele parentale cu nişte săgeţi, pe care le aplică părinţii diferit, 
uneori reuşit, alteori mai puţin reuşit sau nereuşit [60; 212]. 

Analizând natura, esenţa şi funcţiile familiei, a părinţilor am 
stabilit şi delimitat influenţele parentale cu caracter distructiv. 

Spre regret, analiza cadrului teoretic şi a celui empiric, demon-
strează impactul negativ al influenţelor parentale asupra personalităţii 
copilului, indiferent de vârstă, gen, particularităţi de personalitate. 

Parvenind din modelele şi stereotipurile comportamentale ale 
adulţilor, influenţele sunt periculoase şi prin faptul ca se repetă frecvent, 
devin deprinderi, se consolidează, apoi se răsfrâng într-un mod sau altul 
asupra psihicului şi personalităţii copilului. Dacă influenţele parentale au 
în caracter negativ şi permanent, ele distorsionează procesul educaţional 
şi au impact nociv asupra dezvoltării personalităţii copilului. 

Influenţe parentale cu caracter distructiv includ un ansamblu de  
aspecte imorale, negative. Astfel, în cadrul familiei, părinţii: 

• impun copilului, în mod coercitiv, regulile de comportare (se 
îmbină deseori cu lovituri, ameninţări etc.); 

• apreciază acţiunile, conduita, ţinuta, exteriorul copilului  
într-un mod brutal, infect, categoric (eşti un prost; … arăţi ca 
o maimuţă; … te-ai purtat ca un tâmpit etc.); 

• reprezintă judecaţi dure şi reproşuri; 
• decid pentru copil şi în locul lui; 
• provoacă emoţii negative prin gesturi şi mimică; 
• resping brutal pornirile copilului; 
• ignorează opinia copilului; 
• dictează, sau, invers, tutelează excesiv, verifică permanent 

conduita copilului; 
• aprobă sau dezaprobă acţiunile copilului fără argumente; 
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• curmă iniţiativele şi creativitatea copilului; 
• alintă permanent copilul, răsfăţându-l; 
• interzic, constrâng acţiunile copilului fără argumente; 
• sunt prea duri sau prea permisivi; 
• opiniile sunt exteriorizate, deseori, prin ţipete şi învinuiri; 
• înjosesc, subestimează copilul; 
• nu ascultă copilul; neagă, minimalizează sau, invers, exage-

rează unele momente din viaţa copilului; 
• menţionează şi repetă frecvent neajunsurile copilului, gre-

şelile lui; 
• scot în vileag, într-un mod nefast, unele carenţe din compor-

tarea copilului (în prezenţa rudelor, vecinilor, semenilor etc.); 
• deseori, în situaţii speciale, îl impun pe copil să mintă; 
• utilizează un limbaj infect, chiar necenzurat (considerând că 

copilul nu-l înţelege). 
Influenţele părinţilor le-am selectat şi evidenţiat pentru ca aceştia 

să le observe, analizeze, compare şi conştientizeze pentru a le regândi, 
dirija şi corecta la timp. 

Dacă în cadrul familiei, funcţionează modelele comportamentale 
pozitive, iar relaţiile interpersonale sunt armonioase, atunci există toate 
şansele de a promova valorile moral-etice, conduitele autentice, iar 
influenţele negative se observă doar în situaţii existenţiale extraordi-
nare, ieşite din comun. 

Locul influenţelor cu caracter distructiv trebuie să-l ocupe 
acţiunile educative cu caracter formativ clar pronunţat, de tipul: 

• familiarizării copilului cu normele morale, regulile de com-
portare şi cele prevăzute de regimul zilei; 

• susţinerii şi încurajării copilului; 
• căutării compromisurilor în comun; 
• organizării condiţiilor de trai în îmbinare cu explicaţia 

necesităţilor omului/copilului; 
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• comunicării, discutării cu copuilul, răspund calm şi explicit la 
întrebările copilului; 

• implicării în jocurile copilului; 
• organizării şi implicării copilului în variate activităţi familiale 

(sărbători, munci de menaj casnic sau agricole); odihnă,  
sport etc.; 

• plimbărilor şi observărilor asupra naturii; 
• frecventării spectacolelor, concertelor, expoziţiilor etc. în 

îmbinare cu comentarii adecvate; 
• lecturării unor opere pentru copii; 
• reglării activităţilor, jocurilor la calculator; 
• supravegherii voalate a plimbărilor şi jocurilor în curte sau 

alte locuri publice (parc, teren sportiv etc.); 
• utilizării unui limbaj, a mimicii şi gesturilor adecvate din 

punct de vedere lingvistic şi moral; 
• interpretării, comparării, argumentării acţiunilor sale; 
• încurajării şi aprobării modelelor pozitive de comportare în 

familie/şcoală, societate. 
Compararea influenţelor şi a acţiunilor educative permite să per-

cepem diferenţele, care, la prima vedere, ne par neesenţiale. Dacă 
analizăm profund calitatea influenţelor şi ne imaginăm că noi, adulţii, 
suntem trataţi astfel măcar o lună începem a înţelege că nu vom putea 
rezista, că ne vom îmbolnăvi; vom protesta într-un anumit mod, dar 
totuşi, continuăm să ne comportăm iraţional, urât şi să împroşcam 
copilul cu această avalansă de săgeţi-influenţe, care provoacă durere 
fizică şi morală. Influenţele negative blochează sau curmă iniţiativele şi 
creativitatea copilului, îi distorsionează pornirile fireşti, îl frustrează, îl 
fac anxios şi timid; îl complexează, îl pot conduce la distrugerea 
integrităţii Eu-lui său, provoacă deseori dereglări psihosomatice, con-
duite deviane şi chiar tentave de suicid. 

 60

Nu în zădar unii cercetători numesc influenţele – săgeţi ale edu-
caţiei, asociindu-le cu aceste arme ascuţite şi periculoase, care sunt 
aruncate accidental,  încompetent şi dur. 

Acum revenim la filosofia practică a familiei şi realizăm o 
interogaţie pe care trebuie s-o înţeleagă fiecare părinte, fiecare adult, 
care se ocupă de educaţia copiilor pentru a o accepta, a gândi răspunsul 
şi a reechilibra viaţa familială şi educaţia copiilor. Astfel, dacă părinţii, 
mai frecvent, s-ar întreba pe sine: 

− Cum sunt eu dacă, fiind, adult cu experienţă de viaţă şi 
raţiune, manifest o conduită în care predomină influenţele 
distructive ? 

− Am eu drept moral, civic, spiritual să mă comport iraţional, 
egoist, agresiv sau să manifest pertinenţă ? 

− Ce să fac pentru a deveni şi a mă comporta ca un părinte 
competent, eficient, bun ? 

− Dacă influenţele distructive continuă pe parcursul vieţii 
copilului, ce fel de om/personalitate va deveni el ? 

− Care este rostul existenţei mele şi ce fel de viaţă ofer eu 
copiilor mei ? 

Pentru a ajuta părinţii să conştientizeze: orientarea, structura, 
destinaţia şi extensia influenţelor şi a acţiunilor educative, propunem 
un model instrument teoretico-acţional pe care l-am numit Model de 
orientare şi coordonare a acţiunilor educativ familiale / AEF. 
Modelul conţine componentele ce denotă: condiţiile acţiunilor 
educative familiale; normele, principiile şi regulile desfăşurării 
acestora; orientarea valorică şi extensia acţiunilor în contextul educaţiei 
familiale; metodele, mijloacele şi finalităţile AEF (Figura 2). Analiza 
detaliată a modelului, permite să observăm că componenta centrală 
incumbă orientarea valorică şi extensia AEF ce sunt de tip spiritual, 
moral, intelectual, cognitiv, psihofizic, estetic, tehnologic, de orientare 
în cariera şcolară şi cea vocaţională. 
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Figura 2. Model de orientare şi coordonare  
a acţiunilor educative familiale / AEF 

Agenţiei acţiunii familiale: părinţi, bunici, fraţi/surori etc. 

Condiţii ale AEF:
• genetice: plasticitatea SN; structură/constituţie fizică, psihică etc. 
• psihologice: motivaţie, afectivitate, voinţă, aptitudini, temperament, caracter etc.
• de mediu: circumstanţe concrete şi modul de viaţă, de nutriţie; modul de 

comunicare şi relaţionare; modele comportamentale etc. 

Norme, principii şi reguli ale AEF:
• norme, principii şi reguli cu caracter moral-etic 
• norme, principii şi reguli cu caracter pedagogic etc. 

Orientarea valorică şi extensia AEF: 

I. Formarea constituţiei şi 
conduitei morale 

II. Formarea conştiinţei şi 
conduitei sănătoase 

III. Formarea conştiinţei şi 
conduitei axate pe valo-
rile ştiinţei aplicate (de-
prinderi de cunoaştere, 
muncă, creaţie etc.) 

IV. Formarea conştiinţei şi 
conduitei estetice 

V. Formarea conştiinţei şi 
conduitei civice 

- acţiuni de ocrotire şi susţinere morală 
- acţiuni de formare a conştiinţei, competenţelor şi 

deprinderilor morale 
- acţiuni de ocrotire şi menţinere a sănătăţii 

copilului 
- acţiuni de formare a conştiinţei, competenţelor şi 

deprinderilor pro-sănătate 
- acţiuni educative de dezvoltare a intelectului, 

cunoaşterii, creativităţii etc. 
- acţiuni de formare a competenţelor şi 

deprinderilor de muncă 
- acţiuni de dezvoltare şi formare a gustului estetic 

a judecăţilor şi aprecierilor estetice 
- acţiuni educative de orientare în cariera şcolară; 

socială, de familist etc.  

Metode şi mijloace:
• Metode de formare a conştiinţei copilului 
• Metode de formare a conduitei copilului 
• Metode de stimulare şi motivare a copilului 
• Arsenalul de mijloace mass-media, mijloace tehnice, cărţi etc.

Finalităţile AEF: 
• conduita demnă 
• integrare socială eficientă 
• orientarea copilului spre autoeducaţie / perfecţionare continuă 
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Modelul în întregime, fiecare componentă şi element, analizat de 
părinţi, trebuie să fie abordat prin prisma filosofiei practice a familiei. 
Numai abordare raţională şi atitudinea responsabilă poate asigura 
valorificarea eficientă a acţiunilor şi influenţelor educative. 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Care este structura acţiunii educative ? Prin ce se deosebeşte 
acţiunea educativă familială de cea din cadrul şcolar ? 

2. Stabiliţi diferenţele şi specificul acţiunilor şi influenţelor 
parentale. 

3. Determinaţi şi explicaţi corelaţia valoare – acţiune parentală – 
model relaţional – influenţe familiale. 
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SACRU BINE 

FRUMOS ADEVĂR

Eu-l moral

 
... Atunci când valorile fundamentale au devenit 
călăuze ale conştiinţei şi conduitei tale, poţi să
consideri că eşti o personalitate ce urmezi un mod 
demn de viaţă ... 

Larisa Cuzneţov 
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Capitolul 2  

 

 IUBIREA CONJUGALĂ, TEMELE EXISTENŢEI ŞI ARMO-
NIZAREA PERMANENTĂ A RELAŢIILOR FAMILIALE 

 

2.1. TEMELE EXISTENŢIALE ALE PERSOANEI ŞI FAMILIEI  
 

Deseori noi confundăm două fenomene interconexe: viaţa şi 
existenţa omului. Deşi acestea sunt definite de psihologi ca părţi con-
stitutive ale persoanei, care condiţionează faptul de a fi, ele diferă. 
Astfel, fenomenul biologic de a fi reprezintă viaţa persoanei, iar cel de a 
fi psihologic, reprezintă existenţa acesteia. 

La prima vedere, pare că aceste două fenomene se suprapun, 
creând impresia că desemnează acelaşi fenomen, însă, prin esenţa sa, 
ele conturează faptul că persoana există în dubla ipostază: ca viaţă bio-
logică şi ca existenţă sufletească [81]. Biologicul şi psihicul reprezintă 
dimensiunile inseparabile ale persoanei, fiind complementare, prima 
este determinată de principiul vital al cauzalităţii, iar a doua, derulează 
sub semnul principiului enculturaţiei, adică a dezvoltării calitaţilor psi-
hofizice şi a duratei de a fi în timp ale acesteia. Aspectul dat, conştien-
tizat, îl face pe om să se perceapă ca a fi în timp şi a fi într-un anumit 
mod, care îi asigură o anumită calitate a existenţei, evidenţiind stilul 
specific axiologic şi sensul vieţii ce se manifestă ca o împlinire de sine. 

Viaţa biologică şi existenţa sufletească se desfăşoară între două mo-
mente-cheie: naşterea, adică apariţia omului şi plecarea lui în neant – sco-
pul ultim, iar traseul parcurs trebuie să condiţioneze formarea morală – et-
hosul/cultura persoanei, care-i atribuie acesteia o valoare individuală şi so-
cială unicală şi irepetabilă privind modul de gândire, de acţiune şi conduită. 

Abordând problematica vieţii de familie, la fel, este cazul să facem 
diferenţă între ceea ce înseamnă a vieţui/a trăi a persoanei sau a familiei 
şi a exista, adică a fi psihologic, ca subiect ce posedă suflet. În contextul 
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vizat, putem vorbi despre familie ca subiect sufletesc colectiv, inclusiv 
despre fiecare membru ca subiect sufletesc al acesteia, care se manifestă 
în sine, cu şi pentru sine, iar în cadrul familiei: cu şi pentru familie. 

Dacă fiecare persoană este unică şi irepetabilă, rezultă că şi fiecare 
familie este unicală, deosebită. În primul rând, deatât că se constituie din 
astfel de fiinţe şi, în al doilea rând, deoarece relaţia şi coeziunea acestora îşi 
lasă amprenta sa de nerepetat formând cuplul, iar mai apoi – familia cu un 
mod specific de a fi, a exista şi a se manifesta prin elementele psihologice şi 
morale esenţiale, definite de filosofi ca ca teme ale existenţei umane [81].  

Prin urmare, temele existenţei umane includ variate teme ale 
existenţei persoanei şi ale colectivităţilor. În problematica abordată 
evident că vom analiza principalele teme ale existenţei familiei. 

Temele existenţei persoanei reflectă câteva aspecte principale de 
esenţă valorică majoră, care ţin de analiza de sine a persoanei, fiindcă 
fenomenul existenţei este axat pe o preocupare permanentă de sine, o 
întoarcere atât interogativă, constatativă, estimativă cât şi una acţională 
către sine sau relaţia cu apropiaţii săi, care nu este uniformă pe tot 
parcursul vieţii individului, ci se schimbă continuu. Fiecare vârstă şi 
cele două genuri au profilul său psihomoral. Fiecărei vârste şi generaţii 
îi corespund anumite atitudini, idealuri, modele de existenţă, sistem de 
valori, care îi sunt proprii şi o reprezintă. 

Evident că de aici reiesă şi temele existenţei, pe care trebuie să le 
delimităm de modelele de existenţă. Primele reprezintă tendinţele 
psihologice şi morale profunde ale persoanei, ce vin din nevoia axio-
logică de a oferi şi a dobândi un rost valoric pentru propria persoană, 
familie şi viaţă, iar modelele sunt forme, stereotipuri preluate, imitate, 
reconstruite, acceptate şi manifestate în conduita acesteia. 

Temele existenţei se deosebesc de modelele de existenţă prin faptul 
că ele contribuie la decodificarea persoanei prin: căutarea de sine; 
descoperirea de sine, datoriile morale, nevoia de autodepăşire şi înţele-
gere a  rostului existenţei. 
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Pentru a uşura percepţia şi înţelegerea esenţei temelor existenţei 
persoanei şi a familiei am elaborat un Model de analiză a temelor 
existenţei persoanei şi familiei, pe care îl prezentăm în continuare. 

Model de analiză a temelor existenţiale a persoanei şi familiei 

Manifestate Temele 
existenţei de persoană în cadrul familiei 

1 2 3 

1.
 C

ău
ta

re
a 

de
 si

ne
 

• Reprezintă un monolog 
intern, o analiză şi 
interogaţie permanentă de 
tipul: cine şi cum sunt? 

• Raportarea la sine şi 
compararea cu alte 
persoane 

• Autovalorizarea prin 
separarea de celălalt şi 
variate încercări/probe 

• Asimilarea şi interogarea 
valorilor pentru formarea 
Eu-lui personal şi a celui 
axiologic 

• Se manifestă prin analize, discuţii, 
interogaţii, permanente de tipul: 
cine suntem şi cum vom convieţui 
împreună? 

• Analize şi identificări, comparaţii 
pentru a determina felul/modul de 
existenţă a cuplului, apoi a familiei, 
adaptabilităţii şi coeziunii acesteia 

• Autovalorizarea membrilor familiei 
în rolurile sociale de soţi, părinţi, 
bunici sau fiu/fiică, frate; alte rude 

• Valorizarea membrilor familiei ca 
parteneri complementari 

• Crearea şi interiorizarea valorilor/ 
ethosului şi formarea sistemului 
axiologic al familiei 

2.
 D

es
co

pe
ri

re
a 

de
 si

ne
 • Reprezintă răspunsul 

persoanei vizavi de faptul 
cum se vede/percepe şi 
înţelege aceasta pe sine 

• Determinarea priorităţilor 
valorice şi stabilirea 
caracteristicilor Eu-lui 
personal şi axiologic 

• Percepţia imaginii membrilor 
familiei şi a imaginii acesteia 
pentru a înţelege importanţa 
integrităţii şi coeziunii ei 

• Analiza, repartizarea şi redefinirea 
responsabilităţilor familiale 

• Determinarea priorităţilor valo-
rice a familiei şi stabilirea perspec-
tivelor vieţii 
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1 2 3 
3.

 D
at

or
iil

e m
or

al
e 

• Analiză şi răspuns la 
întrebările: 

- ce trebuie să fac? 

- cum trebuie să acţionez pe 
parcursul existenţei? 

- care sunt datoriile morale 
(faţă de sine şi ceilalţi)? 

• Realizarea în cadrul 
existenţei a unui dublu 
acord: cu sinele şi celelalte 
persoane 

• Dirijarea propriei 
conduite în scopuri nobile, 
orientate către fapte şi 
acţiuni superioare din 
punct de vedere axiologic-
moral 

• Formarea şi consolidarea 
conştiinţei morale (care 
determină ce trebuie şi ce 
nu trebuie să facă 
persoana) 

• Analiză şi răspuns la întrebările: 

- ce şi cum să facem ca să 
menţinem un climat moral în 
cadrul familiei? 

- cum să trăim în armonie cu sine  
şi membrii familiei? 

- care sunt datoriile morale a 
fiecărui membru şi a întregii 
familii? 

- cum să fiu fericit şi cum să-i fac 
fericiţi pe ceilalţi? 

• Realizarea demnă a funcţiilor 
familiei 

• Dirijarea în consens sau 
co/participarea la toate aspectele 
vieţii de familie şi orientarea 
membrilor acesteia la fapte şi 
acţiuni nobile – centrarea pe 
conduita morală/demnă 

• Formarea şi consolidarea 
conştiinţei morale a familiei ca 
unitate axiologică 

4.
 N

ev
oi

a 
de

 
au

to
de

pă
şi

re
 • Analiza felului de a fi a 

persoanei şi orientarea 
spre depăşirea limitelor 
impuse de unii factori 
interni şi externi 

• Analiza şi examinarea 
felului/modului de existenţă  
a familiei şi orientarea eforturilor 
spre depăşirea limitelor impuse de 
variate circumstanţe 
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1 2 3 

 

 Ieşirea din condiţia exis-
tenţială dată şi simţirea 
nevoii de schimbare, de 
trecere într-un alt registru 
– nivel existenţial 
 Realizarea printr-un act 
moral de purificare, care 
schimbă sufleteşte şi moral 
persoana 

 Centrarea pe valorificarea 
potenţialului nativ şi social al 
fiecărui membru şi a familiei în 
întregime 

5.
 R

os
tu

l e
xi

st
en

ţe
i 

 Analiza şi explicarea 
esenţei formelor de 
comportare/expresie 
proprie configurată în stil 
 Căutarea unor noi forme 
de expresie pentru ilustra-
rea dimensiunilor 
axiologice ale persoanei 
 Felul de a fi în lume a 
persoanei 
 Determinarea valorii 
propriei existenţe 

 Analiza şi abordarea esenţei 
modului de existenţă a familiei 
 Căutarea unor noi forme de ex-
presie a adaptabilităţii, coeziunii şi 
noilor dimensiuni axiologice ale 
familiei 
 Felul de a fi a familiei/morala 
familiei 
 Determinarea valorii existenţei 
familiei 

 

După cum am menţionat anterior, cunoaşterea şi analiza temelor 
existenţei persoanei asigură înţelegerea ei de către alte persoane, 
inclusiv de membrii familiei, dar şi contribuie la aprofundarea cunoaş-
terii şi aprecierii de sine. 

Bineînţeles că temele existenţei sunt strâns legate de modelele 
existenţiale ale acesteia, ambele fiind importante în educaţia şi for-
marea personalităţii. În esenţa, temele şi modelele existenţei umane 
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formează cultura acesteia, care, la rândul ei, alimentează conştiinţa şi 
conduita morală a omului. 

În această ordine de idei, membrii adulţi ai familiei trebuie să fie 
conştienţi de importanţa modelelor sale de conduită, pentru a influenţa 
optim formarea generaţiei în creştere. Cu certitudine, modelul moral al 
părinţilor serveşte drept călăuză copiilor, asigură abordarea unor teme 
valoroase de existenţă şi determină imaginea şi conduita acestora. 

 
 

2.2. DUALITATEA PERSOANEI ŞI FACTORII CE CONTRIBUIE  
LA EDIFICAREA CUPLULUI CONJUGAL 

 

Orice cunoaştere reprezintă o interogaţie urmată de un şir de acţiuni 
cognitive cu caracter analitic, comparativ, evaluativ, de re/actualizare şi de 
sinteză. Fiecare persoană conştientă de sine, caută să se cunoască, să se 
înţeleagă şi să se autodefinească ca fiinţă, natură, imagine şi potenţial. 

Într-o măsură mai mare sau mai mică, îşi doresc acest lucru toţi 
oamenii, evident că şi persoanele din preajma noastră. Aspectul vizat 
ne orientează spre cele două faţete a persoanei, cea interioară şi cea 
exterioară. Acestea împreună formează imaginea integră ce le cuprinde 
pe ambele, la fel, interconexiunea şi sinteza lor, ceea ce reprezinta 
modul de a fi unical al individului. 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Realizaţi o analiză detaliată a temelor şi modelelor de existenţa a 
familiei Dvs. 

2. Identificaţi temele centrale ale propriei existenţe. 
3. Urmăriţi şi analizaţi temele existenţei abordate în monologul 

interior/cu sine. 
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Viaţa omului, la general, cât şi viaţa familială, în particular, 
decurg în socium, corelează şi presupun o existenţă complexă. Inte-
rogaţiile de tipul: cine sunt eu? cum sunt eu? ce să fac şi cum să trăiesc? 
– vin dintr-o stare de nelinişte, confuzie, curiozitate interioară în faţa 
necunoscutului şi declanşează procesul autocunoaşterii, autodiver-
sificării şi a autoactualizării individului. Răspunsurile persoanei nu  
pot fi obţinute doar în baza cogniţiei, ele presupun şi variate acţiuni. 
Dacă acţiunile au caracter moral, adică persoana valorifică cultura  
etică, ea dobândeşte răspunsuri adecvate pentru a-şi construi expe-
rienţe comportamentale şi de viaţă, care anihilează tensiunile şi con-
tribuie la soluţionarea conflictelor. Acest lucru provoacă o stare de 
echilibru, stabileşte un acord între Eu-l acesteia şi propria persoană 
sau/şi între sine şi ceilalţi, ceea ce înseamnă că procesul cunoaşterii este 
eficient şi, invers, dacă persoana dobândeşte răspunsuri la cunoaşterea 
de sine prin intermediul acţiunilor imorale, existenţa şi viaţa ei vor fi 
distorsionate, chiar puse în pericol, iar relaţia Eu-lui cu propria 
persoană şi cu celelalte va derula provocând confuzii, contradicţii, 
dezarmonii şi chiar stări patologice. 

Întrucât, viaţa de familie, începe cu un cuplu, problemele de con-
ştiinţă, autocunoaştere, intercunoaştere, acord şi relaţie, în mod nor-
mal, provoacă persoanei necesitatea şi interesul de a studia bazele psi-
hologiei, pedagogiei, antropologiei,  eticii şi chiar a filosofiei, vom în-
cerca să elucidăm fenomenele existenţiale în contextul acţiunii morale. 

Pentru a fi în stare să înţelegem cine şi cum este, ce să între-
prindem pentru a edifica şi menţine o familie durabilă şi armonioasă, 
trebuie să cunoaştem fenomenul, definit de psihologi şi filosofi, dublul 
persoanei [81]. Rolul dublului/dupletului persoanei este abordat frec-
vent şi de specialiştii din domeniul pedagogiei, sociologiei şi consilierii 
familiei, mai cu seamă, în situaţiile de examinare a relaţiilor, conflic-
telor interioare şi interpersonale în cuplul conjugal. 
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Să analizăm problema vizată, reflectând asupra importanţei înţe-
legerii fenomenului dat. Întrucât persoană posedă Eu-l propriu, care se 
constituie din Eu-l activ dominant şi Eu-l pasiv dominat, echilibrul psi-
hologic şi moral al acesteia depinde de coexistenţa ambelor. Eu-l per-
soanei devine funcţional şi intelegibil doar prin complementaritatea sa, 
ce îi oferă acesteia o anumită dinamică [81, p.216], dar şi o confruntare 
continuă: Eu-l activ orientează, incită persoana la decizii şi acţiuni, iar 
cel pasiv – frânează declanşarea lor prin identificarea variatelor ob-
stacole. Decizia persoanei de a acţiona, planificarea şi încheierea 
optimă a acţiunii pune capăt dublării persoanei, demonstrând un efort 
de conştiinţă, cu caracter moral, volitiv şi de inteligenţă. 

În esenţă, dublul persoanei se dovedeşte a fi o sursă interioară a 
fiinţei umane, care se manifestă plenar prin ea însăţi [81], necesitând 
multiple eforturi mai întâi, de cunoaştere şi identificare, apoi de 
autoperfecţionare permanentă. Această complementaritate o observăm 
în natură şi viaţa sociumului peste tot, ea ţine şi de fenomenul relaţiei 
bărbat-femeie, deci şi de cuplul conjugal. C. Enăchescu menţionează că 
în cazul cuplului, fiecare persoană are nevoie de un alt Eu, de o altă 
persoană diferită de a sa, prin relaţia cu care se va completa şi în care se 
va regăşi [Ibidem, p.217-218]. 

La rândul nostru, venim cu o completare, foarte importantă în 
viziunea noastră, conştientizând faptul fenomenului dublului persoanei 
şi al dublului cuplului conjugal, trebuie să acceptăm specificul acestora, 
să ne orientăm spre cunoaşterea şi înţelegerea de sine şi a celuilalt, 
depunând eforturi concrete pentru ca cele două persoane diferite să 
formeze o relaţie stabilă, un Noi, care ar fi capabil să proiecteze şi să 
atingă scopuri comune, convieţuind, colaborând, dezvoltându-se îm-
preună, dar respectând reciproc unicitatea şi identitatea personală. 

Să medităm asupra existenţei omului şi asupra formării cuplu-
rilor conjugale ca premisă pentru edificarea unei familii armonioase. 
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Factorii care contribuie la coeziunea cuplului, pot fi delimitaţi în 
două categorii, cei definiţi ca forţe de atracţie, ce includ o componentă 
biologică şi una psihologică şi forţele de menţinere, care sunt de ordin 
moral. Astfel, forţele de atracţie pot fi caracterizate prin dorinţă, 
interes, pasiune, iubire, simpatie, iar partenerul ales după gustul şi 
dorinţele persoanei. Acestea includ şi imaginea persoanei, impresia 
despre ea, conturate într-un model ideal construit şi interiorizat. Prin 
urmare, alegerea se va realiza în baza analizei, comparaţiei prin 
stabilirea asemănărilor şi deosebirilor. În felul acesta, partenerul ales va 
reprezenta completarea noastră ca persoană, iar imaginea noastră va 
armoniza cu imaginea celuilalt. Cuplul, în cazul acesta, devine unul 
echilibrat şi, invers, dacă partenerul va reprezenta opusul nostru, 
coeziunea cuplului treptat se va reduce şi se va distorsiona. 

Forţele de menţinere a cuplului depind, în mare măsură, de cul-
tura persoanelor, valorile morale şi maturitatea psihosocială a acestora. 

Forţele de menţinere sunt multiple, fiind centrate în jurul valorii 
fundamentale – Binele moral, care se va valorifica prin: auto şi inter-
sunoaştere; autoperfecţionare, înţelegere şi susţinere reciprocă; respect, 
încredere, cordialitate şi ataşament; acceptare, securizare şi empatie; 
toleranţă, efort moral-volitiv în realizarea scopurilor şi perspectivelor 
vieţii cuplului conjugal şi a familiei în integritatea sa. 

 
 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. În ce constă dublul persoanei şi cum influenţează acesta asupra 
cuplului conjugal ? 

2. Suntem în stare să fortificăm Eu-l activ al nostru? Argumentaţi. 
3. Determinaţi forţele de atracţie şi cele de menţinere a cuplului 

conjugal în cazul Dvs. 
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2.3. CONSOLIDAREA CUPLULUI CONJUGAL 
 
După cum am observat, forţele de atracţie în cuplul conjugal, sunt 

de ordin biologic şi psihologic, iar cele de menţinere sunt de ordin 
moral, deci ţin de acţiunea morală şi pot fi explicate de filosofia prac-
tică, pe care o promovăm în cercetările noastre. Dacă forţele de atracţie 
pornesc de la natură şi de la trăsăturile de personalitate,  apoi suntem 
în stare să reglăm, într-o oarecare măsură, specificul psihologic al 
acestora. Dacă forţele de menţinere a cuplului conjugal sunt de ordin 
moral şi depind de educaţia, cultura individului, inclusiv de modelul 
conjugal parental observat, asimilat şi interiorizat în familia de origine, 
ele, la fel, vor contribui la armonizarea relaţiilor partenerilor. 

În contextul vizat, este important să înţelegem că aceste forţe 
interacţionează, se completează şi devin premise fundamentale în 
crearea familiei. În situaţia în care forţele de atrcaţie şi cele de menţi-
nere sunt insuficiente sau vin în contradicţie, cuplul se destramă. 

De felul în care forţele de atracţie şi cele de menţinere a cuplului 
conjugal se îmbină, corelează, sunt conştientizate şi perfecţionate de 
parteneri, depinde constituirea şi coeziunea modelului de cuplu/familie. 

Analiza literaturii de specialitate [5; 26; 42; 61; 76; 81; 136; 174 
etc.], a experienţei empirice de consiliere a familiei şi partenerilor 
conjugali, permite să delimităm trei modele esenţiale de cupluri con-
jugale, care pot fi definite prin sentimentul ce le alimentează şi conso-
lidează: iubirea, prietenia şi tipul atracţiei. 

Evident că cuplurile au un caracter extrem de complex şi nu pot fi 
examinate şi consiliate, dacă nu sunt abordate în tripla ipostază, adică 
din punct de vedere social, psihologic şi moral. 

Iubirea, care stă la baza creării celor mai numeroase cupluri 
conjugale, reprezintă sentimentul de atracţie reciprocă dintre două 
persoane de sex opus, ce se caracterizează printr-un şir de reacţii bio-
chimice, psihologice şi relaţii de tip intim dintre partenerii ce se 
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consumă fizic şi sufleteşte, în care fiecare se dăruieşte celuilalt. Iubirea 
înseamnă şi posesiune, prin acest sentiment eu sunt a ta, iar tu eşti al 
meu. Iubirea îmbogăţeşte şi face ca cei doi parteneri să  progreseze 
concomitent în aceeaşi direcţie. Iubirea înseamnă cunoaştere reciprocă. 
Ea este o completare continuă, o sursă de trăiri şi experienţe sufleteşti 
şi morale noi, permanente; o stare de echilibru psihomoral între per-
soane, alimentată de un flux emoţional, preponderent pozitiv. 

Iubirea ca o stare deosebită a psihicului uman se manifestă variat 
la diferite persoane, însă esenţa ei rezidă în faptul că ea reuneşte un 
sentiment psihofizic, unul sufletesc cu o valoare morală, care cores-
punde dăruirii complete a omului. Între acest sentiment şi valoare, 
există în cazul iubirii, o interconexiune strânsă, care face ca acestea să 
se susţină şi amplifice reciproc. 

Iubirea, aşa cum este redată în artă, cum este percepută de tineri, 
are la bază erosul, dorinţa sexuală, sublimată în atracţie [81, p.220]. 
Sentimentul vizat poate fi observat, mai frecvent, în relaţiile adolescen-
ţilor, tinerilor de ambele sexe şi a cuplurilor conjugale la debutul lor şi 
în primii ani ai vieţii de familie. 

O iubire adevărată, treptat trece în prietenie, ataşament, ea nu mai 
este atât de aprinsă, spectaculoasă, în schimb, devine un promotor activ 
de creare a motivaţiilor şi intereselor comune, a preferinţelor, ideilor, 
înclinaţiilor şi a priorităţilor valorice comune, care converg partenerii 
spre o anumită asemănare, mod de viaţă, stil comportamental şi rela-
ţional, contribuind la consolidarea cuplului şi a atracţiei reciproce [61; 
87; 101; 175; 186; 201; 204; 213 etc.]. 

Toate acestea, fiind conştientizare de parteneri, schimbă accentul, 
plasându-l pe calitatea convieţuirii, iar pulsiunile iniţiale se transformă 
în sentimente morale. Iubirea şi prietenia depind de preferinţele parte-
nerilor, de nivelul lor de educaţie şi cultură, de modelele asimilate în 
familia de origine, uneori, de profesie şi de dorinţa şi capacitatea 
ambilor parteneri de a se dezvolta, completa şi autoperfecţiona moral. 
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Numai într-o configuraţie de acest fel putem constata că timpul 
reprezintă proba iubirii şi prieteniei conjugale/familiale. 

Construirea propriului model de cuplu, apoi de familie, presu-
pune proiectarea şi realizarea unui ansamblu de strategii, axate pe 
valorificarea reflecţiei, culturii şi a acţiunilor morale. 

În ceea ce priveşte cuplurile întemeiate pe atracţia nefirească, 
acestea reprezintă forme aberante ale iubirii, urmate de compor-
tamente distorsionate (ca de exemplu, cuplurile dintre partenerii de 
acelaşi sex/homosexualitatea). Evident că aceste cupluri se abat de la 
normele psihologice şi morale, ele sunt constituite în virtutea unor 
atracţii pulsionate de devierile ereditare/constituţionale sau perver- 
siile dobândite din şi prin influenţele negative, care au fortificat 
instinctele primare ce nu au fost corelate  şi susţinute de valorile mo-
rale şi cultură.  

Psihologii consideră că persoanele care constituie cupluri devian-
te sunt personalităţi frustrate, cu carenţe afective sau/şi educative; 
persoane imature/infantile, personalităţi narcisiste, care nu şi-au putut 
identifica şi fixa propria identitate; persoane dependente de părinţi ce 
nu au fost în stare să depăşească situaţia oedipiană. Caracteristice, în 
acest sens, sunt cuplurile homosexuale sau cele de tip incestuos. 

Printre condiţiile sociale care pot contribui la formarea cuplurilor 
nefireşti pot fi nominalizate cele de ordin economic şi un şir de factori 
culturali, morali şi familiali de criză. 

Criza valorilor morale şi spiritual-religioase, care normează şi 
cenzurează conduitele persoanei, aduce la grave deprecieri, consecinţe 
nefaste asupra formării şi manifestării personalităţii. 

Atracţia pentru persoanele de acelaşi sex poate apărea, fie ca o mo-
dă, fie ca o consecinţă a eliberării pulsiunilor primare în corelaţie cu tul-
burările stabilirii identităţii sale, menţionează C. Enăchescu [81, p.222]. 

În consens cu cele expuse, devine clar că sensul vieţii în cuplu 
este firesc şi valoros atunci când el devine un fundament social de per-
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petuare a genului uman şi de edificare a unei familii armonioase. Prin 
urmare, fiecare persoană trebuie să înţeleagă că iubirea şi prietenia din-
tre parteneri nu reprezintă un fenomen constant, veşnic. Aceste senti-
mente necesita eforturi psihologice, morale, volitive şi intelectuale per-
manente din partea ambelor persoane.  

Astfel, strategiile, de fortificare a cuplului conjugal, în contextul 
filosofiei practice, pot fi axate pe: analize şi reflecţii, discuţii în comun; 
evitarea izolării/reacţiilor şi comportamentelor intrapunitive; luarea 
unor pauze/taim-aut pentru meditaţii şi odihnă; proiectarea şi reali-
zarea unor activităţi comune; substituirea comportamentelor indezira-
bile/nedorite prin acţiuni şi fapte demne, inclusiv prin respectarea 
angajamentelor morale de către ambii parteneri. 

 
 

2.4. AUTOCUNOAŞTEREA ŞI AUTOACTUALIZAREA PERSOANEI  
ÎN CONTEXTUL MANAGEMENTULUI FAMILIAL 

 
Cultura familiei este de neconceput fără de cunoaşterea şi apli-

carea strategiilor de autoperfecţionare, dirijare şi soluţionare a con-
flictelor interioare şi interpersonale. În acest context, pentru individ, 
devine clară necesitatea dezvoltării capacităţii de autocunoaştere. 
Autocunoaşterea se consideră foarte importantă, fiindcă anume ea ne 
permite să realizăm autoactualizarea, să proiectăm perspectivele vieţii 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Identificaţi şi definiţi forţele ce contribuie la întemeierea şi 
consolidarea cuplului conjugal. 

2. Cum să ne comportăm pentru a evita destrămarea cuplului ? 
3. Iubirea şi prietenia pot fi restaurate? În ce situaţii şi cum? 
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şi să înţelegem trăsăturile esenţiale şi de fond ale propriei personalităţi. 
Prin autocunoaştere stabilim şi putem analiza trăsăturile negative. Ca 
să conştientizăm rolul şi însemnătatea autocunoaşterii în abordarea 
conflictului interior şi să ne orientam în multitudinea calităţilor umane 
este necesar să apelăm la analiza principalelor teorii ale psihologiei 
personalităţii. În contextul vizat, ţinem să menţionăm că aceste teorii se 
pot delimita în:  

− psihodinamice, ce descriu si explică personalitatea, compor-
tarea ei, pornind de la caracteristicile ei psihologice.  

− sociodinamice, în care rolul principal în determinarea com-
portării i se atribuie situaţiei sociale, exterioare;  

− interacţioniste, bazate pe principiul acţiunilor reciproce ale fac-
torilor exteriori şi interiori în dirijarea comportamentului uman;  

− experimentale, ce au la bază analiza si generalizarea faptelor 
acumulate pe cale empirică;  

− observaţionale/neexperimentale, ce se bazează pe impresiile, 
observaţiile şi experienţa acumulată pe parcursul vieţii.  

− structurale, ce elucidează structura personalităţii şi sistemul 
de noţiuni prin intermediul cărora aceasta se descrie;  

− dinamice, care reflectă transformarea, schimbarea şi dez-
voltarea personalităţii, adică elucidează detaliat şi descriu 
dinamica evoluţiei acesteia [56; 155 etc.].  

Cunoaşterea clasificării date permite să înţelegem complexitatea 
personalităţii umane şi să conştientizăm, tipul şi structura conflictelor 
interioare, a celor interpersonale şi interrelaţia dintre acestea, expri-
mată în comportament şi fapte.  

Literatura de specialitate [1; 11; 14; 29; 33; 56; 61; 69; 75; 200; 217; 
242; 252 etc.], privind teoriile formării trăsăturilor de personalitate, 
elucidează circa 200 de trăsături, care conform opiniei lui R. Mally 
[Apud 61], redau imaginea acesteia:  

− încredere în sine – ezitare;  
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− caracter intelectual /analitic – mediocritate  
− inteligenţă matură – inconsecvenţă, predispunere la influenţe;  
− chibzuinţă, cumpătare, statornicie – vanitate, instabilitate;  
− blândeţe – insensibilitate, cinism;  
− bunătate, răbdare – egoism, impertinenţă;  
− calm / stăpânire de sine – impulsivitate, nervozitate;  
− atitudine prietenoasă, tolerantă – atitudine răuvoitoare into-

leranţă;  
− caracter flexibil – rigiditate, spirit răzbunător;  
− cordialitate – răutate, aroganţă;  
− realism – autism;  
− voinţă puternică – abulie;  
− conştiinciozitate – indiferenţă;  
− consecvenţă/disciplina gândirii – inconsecvenţă,  dezordonare;  
− fermitate – şovăire;  
− maturitate – infantilitate;  
− atitudine plină de tact – lipsă de tact;  
− fire deschisă – caracter închis;  
− jovial, hipertimic – hipotimic, ursuz;  
− tip fascinant, charismatic – neinteresant, repulsiv;  
− sociabilitate – tendinţă spre izolare;  
− spirit activ – spirit pasiv:  
− independenţă / nonconformizm – conformism;  
− tip expresiv – neexpresiv;  
− diversitatea intereselor – limitarea intereselor;  
− empatie / compasiune – răceală, impertinenţă;  
− seriozitate – superficialitate / comportament uşuratic;  
− cinste/onoare – falsitate;  
− agresivitate – cumpătare / echilibru psihologic;  
− tărie de caracter, dârzenie / trăsături moral-volitive – lipsa de 

caracter;  
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− optimism – pesimism;  
− îndrăzneală, curaj – timiditate, laşitate;  
− generozitate – zgârcenie;  
− corectitudine – incorectitudine;  
− onestitate – josnicie, ipocrizie.  
Teoria psihanalitică a personalităţii, elaborată de S. Freud, fiind 

una de tipul celor psihodinamice, observaţionale şi structural-dina-
mice, asigură analiza în detalii a vieţii omului, perceperea proprietăţilor 
psihologice interioare ale individului şi contribuie la înţelegerea 
motivelor şi aşteptărilor acestuia, deci permite aprecierea orientării 
personalităţii.  

Conform viziunii lui S. Freud structura personalităţii se constituie 
din trei componente: Eu, El şi Supra-eu. Eu-l – reprezintă conştiinţa. 
Supra-eul este reprezentant al normele morale interiorizate şi acceptate 
ca criterii de estimare a conduitei. El-ul reprezintă inconştientul propriu-
zis, care include pasiunile, motivele şi aspiraţiile profunde [Apud 61].  

Dacă componenta El acţionează în corespundere cu, aşa-numitul, 
principiu al satisfacţiei, Eu-l se orientează după principiul realităţii, 
atunci, Supra-eul, se orientează după reprezentările ideale (normele 
morale şi valorile acceptate în societate), echilibrând acţiunile şi com-
portamentele persoanei. Dacă funcţionalitatea componentelor nomina-
lizate este formată sub influenţa unei educaţii greşite, distorsionate, 
desigur că personalitatea este implicată într-un conflict interior.  

Sistemul aspiraţiilor, ce au o însemnătate vitală pentru om, diri-
jează activismul psihic al acestuia, reglând procesele şi stările lui psihice.  

Pasiunile inconştiente, provenite din El, de cele mai multe ori, se 
află în stare de conflict cu ceea ce se conţine în Supra-eu, adică cu esti-
mările sociale şi morale ale comportamentului uman. Din această cau-
ză, între El şi Supra-eu, apar contradicţii permanente si inevitabile, care 
se pot soluţiona numai cu ajutorul lui Eu, adică a conştiinţei, ce acţio-
nează conform principiului realităţii şi caută să împace, în mod raţio-
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nal, ambele părţi aflate în conflict, în aşa mod, încât pasiunile lui El să 
fie satisfăcute la maximum şi, totodată, să nu fie încălcate normele morale.  

Starea de nelinişte a individului şi nemulţumirea de sine, după 
S. Freud şi concepţiile neofreudiştilor, reprezintă o reflectare subiec-
tivă în conştiinţa omului a luptei dintre El şi Supra-eu. Contradicţiile 
nerezolvabile sau nerezolvate se pot observă între ceea ce serveşte drept 
imbold al comportării individului în realitate / El-ul şi ceea ce trebuie 
să dirijeze această comportare / Supra-eul.  

Căutând să se izbăvească de stările emoţionale neplăcute, omul, 
prin intermediul lui Eu, elaborează nişte mecanisme de protecţie. 
Mecanismele la care recurge, mai frecvent, individul sunt:  

1. Negarea. Dacă realitatea este neplăcută omului, el apelează la 
negarea acesteia sau se străduie să reducă seriozitatea pericolului 
apărut pentru Supra-eu. Cea mai frecventă modalitate de negare 
reprezintă ignorarea criticii.  

2. Reprimarea se manifestă prin blocarea de către Eu a impulsurilor 
şi a ameninţărilor interioare parvenite în Supra-eu. În acest caz, 
gândurile, frământările neplăcute sunt eliminate din sfera con-
ştiinţei, nu au influenţă asupra comportării reale a omului. Mai 
frecvent sunt reprimate acele gânduri şi dorinţe ce vin în contra-
dicţie cu valorile şi normele morale acceptate de către individ.  

3. Raţionalizarea este o modalitate de justificare raţională a unor 
fapte, acţiuni, ce vin în contradicţie cu normele etice, care pro-
voacă tensionări, nelinişte, frustraţii, conflicte interioare. Cele mai 
tipice modalităţi de raţionalizare sunt următoarele:  
a) justificarea propriei incapacităţi de a face ceva prin nedorinţa 

de a săvârşi acest act;  
b) justificarea săvârşirii unei acţiuni nedorite prin împrejurări 

neadecvate şi nefavorabile.  
4. Intelectualizarea reprezintă mecanismul de soluţionare a unei 

situaţii dificile, o modalitate de a ieşi dintr-o stare emoţională 
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negativă pe calea examinării detaşate a situaţiei privire, de la o 
parte, cu ochii altuia.  

5. Proiecţia. Mecanismul proiecţiei îşi manifestă acţiunea sa prin 
faptul că omul atribuie, în mod inconştient, propriile calităţi altei 
persoane, deseori, exagerându-le.  

6. Substituirea reacţiei. Uneori oamenii ascund de sine motivul 
acţiunilor, faptelor şi propriei comportări, reprimându-1 prin 
intermediul unui motiv de tip opus, foarte pronunţat si susţinut 
în mod clar şi conştient [56].  
Dacă aceste şi alte mecanisme de protecţie nu acţionează, apoi 

impulsurile, generate de El se resimt de către individ într-o formă 
codificată, simbolică, de exemplu, în visuri, erori de exprimare, glume, 
comportament bizar, inclusiv, patologic (S. Freud, 1924; C. Horny, 
1945; G. Allport, 1981 etc.).  

În consens cu susţinerea formării culturii familiale prin asi-
milarea principiilor şi strategiilor filosofiei practice şi a necesităţii de 
autocunoaştere a individului, ne vom centra pe chintesenţa teoriei lui 
K. Rogers, reprezentant al psihologiei umaniste, conform căreia fiecare 
om posedă aspiraţii de cizelare şi dispune de capacitatea de autoper-
fecţionare, moment principal de stimulare a acestora. Conceptul cen-
tral al teoriei lui K. Rogers a devenit unul din componentele struc-
turale ale personalităţii, a Eu-lui, ce include reprezentările, ideile, sco-
purile şi valorile, prin intermediul cărora omul se autocaracterizează şi 
îşi planifică perspectivele propriei dezvoltări.  

Principalele probleme pe care le conştientizează şi trebuie să le 
rezolve fiecare om sunt conturate în următoarele interogaţii:  

− Cine sunt eu ?  
− Pentru ce trăiesc ?  
− Ce sa fac ca să devin mai bun şi înţelept ?  
Conform teoriilor umaniste ale personalităţii, principala năzuinţă 

a omului o reprezintă autoactualizarea, care presupune scopul final al 
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dezvoltării personalităţii, obţinerea integrităţii ei în baza conştientizării 
şi diferenţierii depline a calităţilor sale şi a corelării lor cu situaţia reală 
de viaţă. Autoactualizarea presupune sprijinul pe forţele proprii, acti-
vizarea lor, prezenţa opiniei proprii independente privind soluţionarea 
principalelor probleme vitale. A. Maslow susţine că autoactualizarea 
reprezintă procesul dezvoltării continue a personalităţii şi capacitatea 
individului de a realiza practic propriile posibilităţi [121].  

Prin urmare, imaginea Eu-lui, ce se formează ca rezultat al pro-
priei experienţe de viaţă, exercită o influenţă puternică asupra per-
ceperii altor persoane, a lumii acestora şi asupra estimărilor pe care le 
face individul vizavi de propriul comportament.  

Dacă analizăm condiţiile autoactualizării şi particularităţile de 
comportare în cadrul familiei, apoi ne convingem că autoactualizarea e 
imposibilă în lipsa cunoaşterii reciproce a partenerilor familiali, auto-
cunoaşterii individului si a autoperfecţionării lui continue.  

În contextul dat, vom preciza momentul-cheie pentru a menţine 
un climat favorabil în familie. Este necesar ca fiecare membru să-şi 
realizeze posibilităţile proprii, contribuind în acelaşi timp, la valo-
rificarea potenţialului său, dar şi a familiei, abordate ca instituţie-orga-
nism social de perpetuare a speciei şi culturii umane. Evident că în 
acest caz, interesele şi aspiraţiile membrilor familiei, trebuie să fie bine 
cunoscute şi clare, fiind corelate cu perspectivele vieţii adulţilor şi 
generaţiei în creştere. Iată de ce, este important să cunoaştem şi să 
dirijăm cu particularităţile de vârstă, de gen; crizele de vârstă şi crizele 
vieţii de familie; strategiile şi modalităţile de organizare a unui mod 
demn şi sănătos de viaţă, ceea ce poate fi definit ca management 
familial. Calitatea acestuia depinde de cultura, ethosul familiei şi, 
desigur că, de înţelepciunea membrilor ei. 

În consens cu procesul şi evenimentele vieţii de familie, adulţii şi 
copiii, trebuie să se axeze pe respectarea normelor şi principiilor 
morale acceptate de toţi şi discutate periodic la sfatul familiei; să se 
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orienteze spre autocunoaştere, intercunoaştere şi autoperfecţionare 
permanentă. Eficienţa acestora va depinde de modelul comportamental 
al membrilor adulţi, de cultura lor, priorităţile valorice şi corelarea lor 
cu temele, aspiraţiile şi perspectivele existenţei demne. 

 
 

2.5. SENTIMENTELE ŞI ASPIRAŢIILE MORALE ÎN CONTEXTUL  
EXISTENŢEI FAMILIALE 

 
Este cunoscut faptul că viaţa în comun impune anumite moduri 

de acţiune şi comportamente, care au la bază anumite sentimente şi 
relaţii afective, ce apar şi se menţin între indivizi. Pentru ca societatea 
umană să fie, relativ, stabilă şi eficientă în manifestările interrelaţionale 
este nevoie de un element de referinţă familial, care i-ar consolida 
permanent coeziunea, adică conştiinţa colectivă, obligaţiile, conduitele 
şi acţiunile, modelele de gândire, aspiraţiile şi conduita morală. Acest 
element comun care menţine coeziunea familiei, a unei societăţi, este 
reprezentat de sentimentele morale [81]. Ele reprezintă o anumită 
manieră de a acţiona, o prismă prin care individul se autoactualizează 
şi percepe, simte un anumit mod de a înţelege şi aprecia oamenii, pe 
sine şi faptele sociale, evenimentele, relaţiile interumane. 

T. Ribot, descrie şi redă esenţa psihologică a sentimentelor 
morale, scoţând în evidenţă două aspecte ale acestora: 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Care sunt condiţiile unei autocunoaşteri eficiente? 
2. Ce legătură observaţi între autocunoaştere şi autoactualizarea 

persoanei? 
3. Care sunt limitele şi procesele autocunoaşterii persoanei? 
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a) aspectul pozitiv care corespunde sentimentelor de binefacere, 
altruism activ, pe care le consideră primare, în sine şi prin 
sine. Sentimentele vizate sunt concentrate în simpatie şi se 
manifestă prin bunăvoinţă, binefacere, generozitate, devo-
tament, iubire, milă; 

b) aspectul negativ care se manifestă prin sentimentele de jus-
tiţie, ca urmare a presiunilor exercitate de condiţiile de exis-
tenţă socială şi de mijloacele coercitive. 

Sintetizând, T. Ribot afirmă că în componenţa sentimentelor 
morale se includ: 

− simpatia; 
− tendinţa altruistă sau binefacerea; 
− sentimentul de justiţie cu caracter de obligativitate; 
− dorinţa de aprobare şi recompensă pentru faptele şi acţiunile 

individului [Apud 81]. 
În continuare realizăm analiza sentimentelor morale, prin optica 

viziunilor lui C. Enăchescu şi M. Scheler [81]. Savanţii au delimitat şi 
caracterizat patru niveluri ale sentimentelor morale: 

1) senzaţiile, localizate la periferia sau interiorul corpului prin 
care reflectăm lumea înconjurătoare şi sesizăm durerea, plă-
cerea, variate cenestezii etc.; 

2) sentimentele vitale, ce ţin organismul în integritatea sa şi se 
manifestă prin sentimentul de bine/sănătate sau de rău; calm 
sau tensiune; angoaşă sau optimism; dezgust; răceală; tristeţe; 
melancolie etc. Ele reprezintă un şir de stări psihice ale 
individului care se manifestă pe parcursul vieţii acestuia; 

3) sentimentele psihice, care sunt raportate la Eu-l personal, ex-
primate prin siguranţă, identitate, vitalitate, autoritate, pres-
tigiu, bucurie, putere etc.; 

4) sentimentele religioase şi metafizice, care se raportează la 
Supra-eu-l moral al persoanei, la idealurile şi aspiraţiile 
persoanei. 
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Acestea se manifestă prin fericire,  beatitudine, stare de linişte şi 
pace interioară, seninătate, siguranţă sau disperare, remuşcare etc. 

Sentimentele psihice, ca şi sentimentele spirituale, religioase şi 
metafizice au funcţia de a ne semnala avantajele sau obstacolele, 
oportunităţile sau capcanele vieţii. Ele ne ajută în autocunoaştere, auto-
perfecţionare sau dimpotrivă, contribuie la deteriorarea valorii propriei 
persoane din punct de vedere moral şi spiritual, susţin cercetătorii. 

Datorită sentimentelor morale, persoana se situează între bine şi 
rău, între plăcere şi suferinţă, între armonie şi dizarmonie. Aceste 
poziţii şi alternative ale persoanei marchează întreaga sa existenţă, 
inclusiv cea familială. 

Psihologia morală abordează sentimentele morale nu numai ca 
stări afective, ci şi ca atitudini afective, întemeiate pe valorile morale de 
care sunt inseparabile.  

Astfel, dacă persoana se simte bine, ea trăieşte sentimentul de 
fericire, alături de membrii familiei, care contribuie la formarea unui 
climat afectiv şi moral pozitiv, atunci între ei se naşte şi se menţine o 
simpatie reciprocă. Când omul se simte străin, ostil, nedorit de soţ sau 
soţie, copii, fenomenul reprezintă tot o atitudine afectivă, dar una 
imorală, care are la bază un resentiment sau un sentiment moral 
negativ sau trăirea unei situaţii dificile. 

M. Scheler consideră că noi nu putem avea percepţia internă a 
altor oameni decât prin experienţa anterioară şi sentimentele deja 
trăite. În acest sens, sentimentele morale apar ca un acord interior între 
două persoane, între un eu şi un tu, sau, dimpotrivă, un dezacord între 
ele. Întrucât, caracteristicile sentimentelor morale se pot deduce din 
natura lor, vom identifica câteva mecanisme psihologice importante, 
care contribuie la apariţia şi consolidarea acestora. Mecanismele 
respective au mare importanţă în edificarea, păstrarea iubirii între soţi, 
a sentimentelor morale între copii-părinţii, între copii/fraţi etc. 

În consens cu cele expuse mecanismele psihologice care participă 
la formarea relaţiilor familiale pozitive, axate pe iubire, stimă sunt: 
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• Imitaţia, care reprezintă o percepţie şi reproducere a experien-
ţelor interioare ale altuia, ce, deseori, nu pot fi explicate logic, 
raţional. Imitaţia presupune, din partea fiecărei persoane, un 
efort de înţelegere şi re/trăire a stărilor psihice a celeilalte per-
soane, la fel, imitaţia, înseamnă raportarea noastră la un model, 
considerat de individ, pozitiv, valabil şi demn de urmat. Anume 
deatât, părinţii, persoanele cele mai apropiate copilului din punct 
de vedere biologic, psihologic şi social, trebuie să reprezinte 
modele morale pozitive, demne de urmat. 

• Contagiunea afectivă, care reprezintă imitaţia şi adoptarea anu-
mitor stări-sentimente morale preluate de către o persoană, de la 
alta (cu care aceasta vine în contact şi de care este influenţată). În 
cazul acestei relaţii, una dintre persoane are rol de inductor, per-
soană dominantă care serveşte drept model, iar cealaltă persoană 
care are rol de indus, adoptă poziţia de persoană dominată. În 
familie, de regulă, copilul imită modelul adulţilor/părinţilor. 

• Sugestia este mecanismul psihologic prin care sentimentele 
morale ale unui individ sunt induse unei alte persoane sau unui 
grup de indivizi prin persuasiune sau alte tehnici de tipul 
montajului psihologic, explicaţiei, lecturii etc. În contextul vizat, 
este necesar să cunoaştem forţa cuvântului, exemplului/mode-
lului propriu şi să respectăm unitatea dintre gând/cugetare, vorbă 
şi faptă/acţiune/comportament. 
Din cele expuse, rezultă că originea sentimentelor morale survine 

din exterior – circumstanţele vieţii şi din interior – fenomenele sufle-
teşti. Factorii vizaţi interacţionează, astfel, mediul ambiant influenţează 
viaţa psihică a persoanei, reacţiile şi condiţiilor acesteia, apariţia şi 
manifestarea sentimentelor morale, care, la rândul lor, influenţează 
atitudinea, deciziile, şi acţiunile/faptele individului. 

Sentimentele morale îşi au originea în disponibilităţile Eu-lui 
moral al persoanei, care se consideră drept potenţialitate a acesteia. 
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Egoismul/egotismul reprezintă echivalentul nevoii sau al instinc-
tului de conservare al individului. Acesta îi asigură stabilitate, echilibru 
şi, concomitent, capacitatea de a fi el însuşi – atitudinea egocentristă, 
care este orientată spre sine [81, p.134]. 

Altruismul/alterocentrismul este atitudinea de deschidere, de 
comunicare şi cooperare a persoanei cu alte persoane. 

Deschiderea prin comuniune, satisfacerea nevoii de a fi cu celălalt 
sau de a fi împreună cu ceilalţi, reflectă tendinţa de a lua în posesie pe 
celălalt sau pe ceilalţi. Dacă egocentrismul implică o întoarcere a 
conştiinţei spre sine, apoi alterocentrismul este actul proiectiv, prin 
care conştiinţa se orientează către ceilalţi. 

După cum putem observa, deschiderea către ceilalţi este o inte-
riorizare în sine a celorlalţi, fie că îi preluăm, fie că ne îndreptăm spre 
ei, fie că aceştia vin spre noi [81, p.134]. Astfel abordată problema ori-
ginii sentimentelor în psihologia morală, permite să înţelegem că în 
dragoste se îmbină egocentrismul, care ţine de propria persoană şi 
alterocentrismul, ce vizează persoana celuilalt sau a celorlalţi, ambele 
fenomene reprezintă atitudinea morală a Eu-lui uman. 

În accepţiunea noastră, atunci când este un echilibru adecvat 
între aceste două fenomene, sentimentul moral de iubire se resimte de 
partenerii conjugali şi membrii familiei ca un ataşament, stimă, sim-
patie reciprocă, care se manifestă prin intermediul unor relaţii 
pozitive, empatice în îmbinare cu altruismul şi respectul faţă de sine 
şi faţă de celălalt/ceilalţi. 

Evident că există o atitudine deosebită a Eu-lui moral, atunci 
când persoana se depăşeşte pe sine, definită ca egodepăşire sau atituinea 
de transsubiectivitate [81, p.134], de autodepăşire şi de trecere într-un 
registru net superior, atât ca natură, cât şi ca existenţă individuală şi 
familială. Această atitudine de egodepăşire, de autoproiectare, care 
vizează atingerea unui model ideal al existenţei, al perfecţiunii şi 
exemplarităţii persoanei, are la bază mecanismul transcendenţei. 
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Autoperfecţionarea personală, centrată pe îmbunătăţirea condi-
ţiei morale proprii reprezintă o aspiraţie morală fundamentală a Eu-lui 
personal. 

Reversul ei îl constituie descurajarea, prăbuşirea, degradarea, depre-
sia, absurdul şi chiar forma extremă – suicidul. Într-o concluzie prelimi-
nară, putem afirma că egocentrismul, alterocentrismul şi egodepăşirea sunt 
atitudini psihomorale, ce se manifestă în acţiuni prin intermediul senti-
mentelor, aspiraţiilor morale şi valorilor respective asimilate şi promovate. 

În esenţă, existenţa omului educat, inclusiv al familistului, presu-
pune dorinţe şi tendinţe de autodepăşire. În acest caz, persoana îşi ra-
portează sentimentele morale, la egocentrismul şi alterocentrismul său, 
iar aspiraţiile morale prin valorificarea valorilor, se raportează la des-
chiderea şi depăşirea de sine prin intermediul autoactualizării perma-
nente sau a transindividualităţii, ceea ce îi oferă fiecărei persoane şi 
fiecărei familii un fel de a fi şi o imagine deosebită, unicală, de nerepetat. 

Analiza elementară a conduitei membrilor adulţi ai familiei ne 
indică asupra faptului că sentimentele morale sunt inseparabile de 
valorile respective şi aspiraţiile morale ale acestora. 

Iată de ce, educaţia prin valori şi pentru valori, reprezintă, de 
facto, procesul şi scopul/finalitatea educaţiei autentice ca fenomen 
uman; familia, aici, aflându-se la un prim plan şi nivel de enculturaţie a 
sa şi a individului. Cu cât familia, mediul creat de ea şi relaţiile 
interpersonale sunt mai pozitive, umane – cu atât sentimentele şi 
aspiraţiile membrilor ei vor avea un caracter mai pozitiv, moral. Pentru 
a se împlini, orice persoană are nevoie de un sistem de valori, pe care 
iniţial este obligată a-l interioriza, iar mai apoi, în măsura dezvoltării şi 
maturizării sale, încearcă a-l depăşi, pentru a deveni Ea însăşi. Astfel, 
aspiraţiile persoanei completează sentimentele şi atitudinile ei morale. 

Dacă adulţii, în calitate de parteneri conjungali/soţi şi părinţi-
educatori, vor conştientiza aceste aspecte, se vor conduce în con-
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struirea vieţii personale şi familiale de ele, existenţa lor şi a tineri gene-
raţii va fi mult mai fericită, echilibrată şi adecvată condiţiei morale. 

În felul acesta, conchidem că sentimentele morale sunt inse-
parabile de aspiraţiile şi valorile individului. Ele constituie un complex 
psihologic, moral şi filosofic, pe care individul îl asimilează, interio-
rizându-l de la cea mai fragedă vârstă, îl supune sistematic unei analize 
reflexive şi acţionale, prin care se afirmă în lume ca persoană pentru 
sine, dar şi pentru ceilalţi. 

 
 

2.6. IUBIREA CA FACTOR DE ARMONIZARE  A  RELAŢIILOR FAMILIALE 
 

Problemele legate de existenţa familiei ca şi cele legate de exis-
tenţa umană, cuprind trei poziţii centrale, pe care le-am formulat în 
trei interogaţii: 

− Ce trebuie să întreprindă persoana pentru a întemeia o fa-
milie durabilă ? 

− Ce să facă persoana pentru a edifica şi menţine o familie 
armonioasă ? 

− Cum să educăm copiii ca ei să fie fericiţi ? 
Dacă medităm asupra acestor interogaţii, observăm că operăm cu 

o formă, pe cât de generală, pe atât de particulară, centrată pe anaiza de 
sine, întrucât faptul de a fi reprezintă o modalitate permanentă de 
autoanaliză, care presupune o întoarcere continuă de tip interogativ, 
constatativ, estimativ şi acţional, la sine şi la ceilalţi. Atunci când pro-

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Identificaţi sentimentele morale ale persoanei ? 
2. Care sunt capcanele vieţii persoanei şi a familiei ? 
3. Ce putem face pentru autoperfecţionarea morală ? 
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cesul vizat nu se completează cu acţiuni de autodepăşire/perfecţionare 
permanentă, individul, de fapt, nu este gata şi apt pentru a crea şi 
menţine o familie armonioasă. Evident că fiecare vârstă posedă profilul 
său psihomoral, căruia îi corespund anumite atitudini faţă de sine, faţă 
de persoanele din jur, faţă de propria viaţă şi idealuri. Important, este 
să conştientizăm că fiecare vârstă şi fiecare generaţie are stilul său de a 
fi, modelele sale de existenţă, sistemul de valori, care îi sunt proprii şi 
care o reprezintă, inclusiv viziunile şi percepţia iubirii ca valoare 
umană, personală şi conjugală/familială. 

Este cunoscut faptul că iubirea, relaţiile intime bărbat – femeie 
reprezintă o temă veşnică abordată în artă, ştiinţă, cotidian; discuţiile şi 
conversaţiile oamenilor.  

Astăzi tot mai mulţi savanţi din domeniul sociologiei, antro-
pologiei, psihologiei, medicinii, biologiei şi psihologiei sunt preocupaţi 
de această problemă.  

Fiecare om vrea să fie iubit şi să iubească. Toţi visează la o dra-
goste adevărată, profundă, eternă, care ne-ar copleşi în întregime, ne-ar 
face mai buni, tandri, generoşi şi creativi însă puţini meditează asupra 
acestui miraculos sentiment din perspectiva cultivării sale moral-
spirituale, pregătirii speciale pentru a iubi şi a fi iubit.  

Visăm la dragoste, ataşament, familie armonioasă, dar promo-
văm, mai frecvent, sexul, plăcerile de moment ale vieţii, separându-le 
de iubire, responsabilitate, credinţă, moralitate.  

În toate timpurile au existat şi actualmente există un amalgam 
controversat de reprezentări şi opinii vizavi de iubire. Cert rămâne un 
lucru, axa esenţială a iubirii umane nu are la bază numai instinctul 
biologic, ci se manifestă ca sentiment superior la trei niveluri: moral-
spiritual, fizic-corporal sau sexual şi intelectual. Nivelurile date se 
înnobilează sub influenţa culturii umane.  

Apariţia noastră pe lume este urmata de moştenirea unui tezaur 
imens de valori materiale şi spirituale create de omenire. Generaţiile 
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adulte familiarizează copiii lor cu acest patrimoniu prin intermediul 
educaţiei, adică a enculturaţiei [154], care are ca scop asimilarea variatelor 
cunoştinţe şi competenţe ce vor asigura inserţia socială a generaţiei tinere.  

Ştiinţa şi experienţa de viaţă demonstrează că dragostea faţă de 
oameni, natură, univers, profesie, artă, constituie o condiţie fundamentală 
a existenţei umane. Noi prosperăm ca fiinţă biopsihosocială doar atunci 
când iubim. În caz contrar, sistemul reticular, baza energetică a creierului 
uman, nu poate funcţiona normal. În consecinţă, sistemul nervos şi 
celelalte sisteme şi organe încep a se deregla, omul simte un disconfort 
psihologic, ca consecinţă scade productivitatea muncii, dispoziţia şi forţa 
lui vitală. Omul treptat se autodistruge [87; 131; 148; 199 etc.].  

Prin urmare, ca fiinţă socială, suntem obligaţi să ne culturalizăm 
şi în privinţa iubirii. În acest context devine oportun să cunoaştem şi să 
conştientizăm particularităţile psihofizice ale omului, cele de vârstă, 
componentele atracţiei şi compatibilităţii psihofizice; specificul, ele-
mentele constitutive şi caracteristicile iubirii conjugale ca sentiment 
uman şi valoare supremă.  

Clar şi evident este faptul că un subcapitol şi chiar o lucrare 
întreagă nu sunt în stare să ne cultive într-un domeniu atât de com-
plicat şi delicat. Noi mergem pe ideea de a vă suscita interesul pentru 
lecturi consacrate şi a vă convinge în faptul că tendinţa spre auto-
perfecţiune moral-spirituală şi intelectuală va aduce la înţelegerea şi 
aprecierea unei iubiri adevărate, axate pe altruism, dăruire, responsabi-
litate, stimă, empatie, complementaritate şi fidelitate.  

Există o mulţime de teorii, definiţii, descrieri a iubirii. Interesante 
şi captivante sunt caracteristicile şi polemica în ştiinţă şi artă, purtată pe 
marginea acestui mare sentiment uman, generator al vieţii pe pământ.  

Nu pretindem la originalitate, ci dorim să punctăm câteva aspecte 
ale dragostei şi pregătirii copilului – adolescentului – tânărului pentru 
această mare artă, cea a iubirii adevărate care se cultivă şi se cizelează 
întreaga viaţă.  
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Dacă e să evidenţiem forţa iubirii, apelăm la E. Fromm, care 
consideră că o singură pasiune, dragostea, este capabilă să răspundă la 
nevoia umană de comuniune cu Lumea, respectând întru totul integrita-
tea şi individualitatea fiinţei [87].  

Sigur că vom analiza situaţia în care omul se stimează, se iubeşte 
pe sine, iubeşte oamenii şi iubeşte pe celălalt.  

Literatura din domeniul ştiinţelor socioumane elucidează variate 
forme şi tipuri de iubire, clasificări a acestui uimitor sentiment. 
Cercetătorii delimitează mai multe etape/perioade şi forme ale iubirii 
umane [29; 40; 57; 61; 81; 86; 132; 201; 240; 262 etc.].  

Lecturarea surselor, analiza logică, analiza experienţei de viaţă şi a 
celei de consiliere a familiei, ne orientează spre anumite concluzii 
vizavi de problema în cauză.  

Astfel, suntem ferm convinşi că iubirea este sentimentul care ne 
învaţă a oferi şi a primi atenţie, ataşament, stimă, comportament em-
patic şi responsabilitate. În funcţie de faptul, dăruieşte iubire persoana 
sau numai o primeşte, putem determina esenţa ei şi a o defini ca 
sentiment matur sau imatur/pripit.  

Iubirea matură este înţeleaptă, adevărată, iar iubirea pripită 
reprezintă reversul ei. Ea este proprie, în special, tinerilor, este pose-
sivă, se asemănă cu obsesia şi se manifestă ca o pasiune puternică, 
dificil de dirijat, deseori apăre, de la prima vedere.  

Dicţionarele ne oferă o mulţime de sinonime a cuvântului iubire: 
amor, dragoste, pasiune, afecţiune, patimă, simpatie...  

Sperăm că cititorul va medita şi va determina care sentiment este 
mai aproape de natura instinctului şi care a fost înnobilat de umanitate, 
cultură, atracţia spirituală şi demnitatea omului civilizat.  

Acum urmează să analizăm iubirea conjugală.  
Dacă cei doi sunt convinşi că se iubesc şi au decis să creeze o 

familie, trebuie să conştientizeze că viaţa conjugală o construiesc pe un 
sentiment durabil şi profund, care ar lega două fiinţe umane de sex opus, 
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fiind expresia pură şi absolută a comunicării, prin care Sinele îşi îm-
plineşte făptura printr-un Altul, care trebuie să fie în cele din urmă un 
alt eu însumi [132].  

Este important să înţelegem că iubirea conjugală poate fi apa-
rentă şi reală. Sigur că vom opta pentru una reală, care este creaţia 
comună a două personalităţi, una prin intermediul celeilalte, în situaţia 
specifică a parteneriatului marital al cărui cadru constant este recu-
noscut şi respectat în căsătorie.  

Iubirea conjugală reală poate fi exprimată prin familia în care 
modul autentic de a fi unul cu celălalt, unul prin celălalt şi unul pentru 
celălalt, reprezintă o normă morală pentru ambii parteneri [Ibidem].  

Condiţia principală a păstrării acesteia ar fi următoarea: a con-
vieţui prin intercomunicare, intercunoaştere, intermodelare mutuală, 
orientată spre autoperfecţiune, autoactualizare, în sensul dezvoltării 
continue, completării reciproce şi împlinirii fiecărei persoane, angajate 
în parteneriatul fiinţării biopsihosociale.  

Interacţiunea conjugală proiectată şi realizată adecvat, naşte şi 
renaşte iubirea dintre soţi, care are forţă de a metamorfoza conduita, 
atitudinile, motivaţia, cizelând disponibilităţile de rol, aspiraţiile şi 
ideile, îmbogăţind, variind şi maturizând continuu profilul moral, psi-
hosocial şi afectiv-spiritual al bărbatului şi femeii. Însă tot inter-
acţiunea conjugală, în cazul când aceasta se structurează distorsionat în 
baza unor modele negative şi stereotipuri preconcepute, care frânează 
dezvoltarea şi creaţia mutuală a personalităţii soţilor, este acel factor 
care omoară iubirea sau nu-i permite să se consolideze.  

Tinerii care sunt pe calea căsătoriei trebuie să înţeleagă bine că 
iubirea adevărată este drumul în doi spre lumina unui ideal comun  
(J. D′Hormoy), construit şi reconstruit permanent.  

Noi am mai putea veni cu o completare: pe parcursul căsătoriei şi 
a iubirii, obstacolele apărute ar trebui învinse prin eforturile comune 
ale ambilor parteneri.  
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Cercetătorii din domeniul dat ne învaţă că iubirea adevărată este 
începutul unei creaţii noi – a iubirii conjugale, care va pune fundamen-
tul şi va edifica familia armonioasă [61; 136; 162].  

Dacă iubirea este o experienţă de comunicare şi cunoaştere între 
sexe, esenţială pentru dezvoltarea fiinţei umane, apoi, numai iubirea 
conjugală, este o experienţă fundamentală de transformare creatoare a 
unei personalităţi prin intermediul altei personalităţi, ceea ce presu-
pune raporturi de necesitate mutuală, simetrie, echivalenţă, echitate, 
complementaritate, încredere şi autonomie între parteneri.  

Iubirea conjugală, spre deosebire de iubirea în afara căsătoriei, 
este mai puţin romantică, spectaculoasă şi expansivă, dar, în mai 
mare măsură este una lucidă, profundă, completă şi stabilă. Ea este 
mai puţin vibrantă, posesivă şi imprevizibilă, dar mult mai calmă, 
echilibrată şi generoasă [136]. Iubirea matură câştigă în profunzime şi 
necesitate mutuală, şi tinde să se transforme într-o iubire conjugală.  

Trebuie să conştientizăm încă un moment important. Căsătoria 
este necesară, dar nu şi suficientă pentru ca iubirea conjugală să devină 
una reală, adică să se dezvolte. Aici punctul de reper ar fi calitatea rela-
ţiilor. Acestea ar putea fi ghidate reuşit de atracţia şi compatibilitatea 
sufletelor, raţiunii şi fizicului partenerilor. Fenomenul dat, foarte 
frumos, este elucidat în tratatul antic oriental, Ramuri de piersic, în 
care sunt descrise cele trei tipuri de atracţie ce constituie fundamentul 
unei iubirii autentice:  
− Atracţia sufletelor ce naşte prietenia.  
− Atracţia raţiunilor ce naşte respectul.  
− Atracţia fizică / sexuală ce naşte pasiunea.  
− Îmbinarea acestor trei tipuri de atracţie naşte iubirea [Apud 61].  

Multe persoane sunt preocupate de o întrebare: în ce măsură 
iubirea conjugală poate fi durabilă?  

Răspunsul este pozitiv, dacă sentimentul este real, adevărat, iar 
ambii soţi muncesc, depun eforturi morale, intelectuale, spirituale, 
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volitive în menţinerea lui, deoarece căsătoria reprezintă un act de 
creaţie duală, completă, profundă, responsabilă. Ca orice act de creaţie 
şi, creaţia interpersonală maritală, trebuie să excludă monotonia, 
rutina, inflexibilitatea, egoismul, intoleranţa şi iresponsabilitatea.  

Designul dimensiunilor iubirii reale, autentice, ne ajută să depistăm 
şi să descriem capcanele iubirii aparente, pe care le vom analiza prin abor-
dările cercetătorilor N. Mitrofan şi I. Mitrofan [136]. Astfel deosebim:  

− iubirile tranzitorii sau sindromul lui Don Juan; există unele 
persoane cu o mare sensibilitate la stimulii erotici din mediu, 
mereu în căutare de inedit şi de schimbare, de diversitate şi ne-
voie de experimentare, adesea insaţiabili afectiv sau doar hipo-
afectivi dublaţi de o curiozitate erotică vie. Sensibilitatea lor afec-
tivă vibrează în sfera trăirilor şi emoţiilor, dar dimiuează în pla-
nul stabilităţii, constanţei şi profunzimii sentientelor, conturând 
un stil instabil şi superficial de a fi în raporturile de dragoste;  

− iubirile egoiste constituie o altă faţetă posibilă a aparenţei şi 
inautenticităţii acestui sentiment şi mod de intercomunicare. 
Partenerul care iubeşte egoist manifestă o remarcabilă tendinţă 
la dominare, subordonare, autoritarism, orgoliu excesiv în 
raport cu celălalt, iubindu-l pe acesta doar în măsura în care el 
devine plastilină, modelabilă după bunul plac al partenerului-
tiran. El încearcă să absoarbă şi să dilueze psiologic personali-
tatea celuilalt în conformitate cu propriile proiecţii şi expectaţii, 
încălcând flagrant principiul simetriei şi homeostaziei în cuplu;  

− iubirea-compromis este mai frecventă, în unele cupluri, în 
special, după consumarea unei vieţi conjugale relativ înde-
lungate; aceste cupluri, deşi prezintă în aparenţă armonie inter-
personală, în realitate, duc o viaţă conjugală subminată de fru-
sraţii reciproce, de insatisfacţii latente acumulate, de ostilităţi 
mai mult sau mai puţin manifeste. Persoanele încearcă să sal-
veze aparenţa iubirii pentru şi de dragul copiilor, în ideea men-
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ţinerii şi exercitării rolurilor parentale. Concesia afectivă şi 
relaţională pe care, de obicei, unul dintre soţi o face celuilalt în 
raport cu cuplul, exprimă adesea un compromis psihomoral;  

− iubirea incompletă apare adesea ca o formulă parţială ampu-
tată a iubirii reale, amplificând sau diminuând nepermis 
unele dintre formele de comunicare şi interacţiune în cuplu, 
ca, de exemplu, cele biosexuale, afectiv-cognitive, decizional-
acţionale, social-relaţionale, atitudinal-morale. Această formă 
de iubire face loc rapid disfuncţiilor conjugale, contribuind la 
devitalizarea căsniciei, fie prin dezerozitare, fie prin exces şi 
saturaţie erotică. În asemenea condiţii se naşte cel mai mare 
duşman al căsniciei – plictiseala.  

În consens cu cele elucidate, vom reda manifestarea iubirii prin 
analiza esenţei familiei armonioase şi a celei dezarmonioase.  

 
Familia armonioasă  

Familia armonioasă se caracterizează printr-un înalt grad de coe-
ziune a membrilor săi, disciplină, control, comunicare, posibilităţi de 
afirmare a fiecăruia, caracterul complementar al rolurilor, flexibilitate, 
etică relaţională şi comportamentală, adaptabilitate eficientă la socium.  

Familia armonioasă îşi îndeplineşte adecvat toate funcţiile, asi-
gurând satisfacerea necesităţilor vitale ale membrilor săi.  

Adulţii din acest tip de familie posedă şi promovează aşa calităţi 
ca: dragostea, toleranţa, compasiunea, altruismul, onestitatea, bună-
voinţa, răbdarea, perseverenţa şi creativitatea. Interacţiunea şi colabo-
rarea soţilor denotă responsabilitate, conduită matură, compatibilitatea 
intereselor, convingerilor şi a viziunilor. Este evidentă tendinţa şi 
aspiraţia spre aceleaşi valori moral-spirituale.  

Dacă analizăm familia armonioasă după tipul relaţiilor, observăm 
predominarea relaţiilor de colaborare, de tutelare şi neamestec, în 
îmbinare cu relaţii de control rezonabil şi raţional.  
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Trăsătura cea mai importantă a membrilor acestui tip de familie 
este iubirea şi responsabilitatea.  

Familia armonioasă începe de la un cuplu, de la dragostea şi înţe-
legerea ambilor soţi, de la compatibilitatea intelectuală, fizică şi morală, 
de la dorinţa fiecăruia de a trăi şi exista plenar în familie.  

Integrarea ambilor soţi în viaţa şi activitatea familiei este cel mai 
important indice de coeziune şi rezistenţă a familiei la factorii desta-
bilizatori (carenţe economice, probleme la serviciu etc.).  

Condiţiile creării şi păstrării familiei armonioase:  
• a te iubi şi a te stima, a te cunoaşte pe tine însuţi;  
• a cunoaşte şi a înţelege ce aştepţi de la partener;  
• a respecta autonomia relativă a partenerului;  
• a iubi, ocroti şi respecta partenerul;  
• a fi înţelegător şi tolerant;  
• a comunica în permanenţă;  
• a stima părinţii partenerului şi rudele lui apropiate;  
• a învăţa să fii responsabil;  
• a te perfecţiona permanent;  
• a analiza, negocia şi argumenta propriile acţiuni şi fapte.  
Aceste condiţii se cer respectate de ambii parteneri.  

 

Familia dezarmonioasă  
Familia dezarmonioasă se mai numeşte şi disfuncţională, deoa-

rece nu este în stare să asigure realizarea funcţiilor sale. Disfuncţiile pot 
apărea în orice domeniu al vieţii de familie: relaţional, economic, 
cultural, afectiv; naşterea, creşterea şi educaţia copiilor.  

Cauzele disfuncţiilor sunt foarte diferite şi vorbesc, de fapt, 
despre neajunsurile partenerilor:  

• infantilitatea partenerilor;  
• lipsa responsabilităţii;  
• incompatibilitatea morală, intelectuală, fizică;  
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• lipsa sau insuficienţa resurselor materiale;  
• starea precară a sănătăţii;  
• nivelul scăzut al culturii partenerilor;  
• îngustarea sferei de comunicare;  
• gelozia, rivalitatea etc.  
• lipsa copiilor;  
• atitudinea negativă faţă de rudele partenerului;  
• despărţirea de lungă durată a soţilor / înstrăinarea lor etc.  
• lipsa dragostei sau incapacitatea de a iubi.  
Disfuncţiile pot apărea chiar din primele zile ale căsniciei, mai cu 

seamă, în cazul căsătoriilor pripite sau ale celor premature (parteneri 
prea tineri). Anume din acest motiv, persoanele cu experienţă de viaţă 
şi savanţii din domeniul respectiv recomandă ca căsătoria să fie anti-
cipată de o perioadă de cunoaştere. Multe popoare, inclusiv românii, 
recurg la o modalitate foarte eficientă şi binevenită – logodna, care 
oferă posibilităţi reale pentru cunoaşterea reciprocă a viitorilor soţi, de 
apropiere a familiilor ce se vor înrudi.  

Cele mai disfuncţionale familii se dovedesc a fi cele care şi-au pus 
drept scop obţinerea bunăstării materiale sau a prestigiului prin căsă-
toria cu o anumită persoană. Deseori tendinţa de protest împotriva auto-
ritarismului şi al stilului coercitiv al părinţilor îi face pe tineri să se gră-
bească a-şi crea o familie, care este lipsită de armonie de la bun început.  

Importantă, în acest caz, devine analiza condiţiilor şi a factorilor 
ce favorizează crearea unei familii armonioase.  

Aici ne-ar ajuta metoda analizei răspunsurilor cu DA şi Nu la 
următoarele întrebări:  

• Într-adevăr îl (o) iubesc ?  
• Într-adevăr mă iubeşte ?  
• Vreau să trăiesc alături de acest om toată viaţa ?  
• Sunt capabil(ă), luând în consideraţie vârsta pe care o am,  

să-mi asum responsabilitatea creării unei familii ?  
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• Statutul social îmi permite să creez o familie ?  
• Am o bază materială decentă ?  
• Sunt pregătit(ă) intelectual şi moral pentru viaţa familială ?  
• Ce atitudine au părinţii mei faţă de viitoarea soţie (viitorul soţ) ?  
• Îmi doresc un copil ?  
• Sunt capabil să cresc şi să educ un copil ?  
• Îmi permite starea sănătăţii să fiu soţ/soţie; mamă/tată ?  
• Sunt pregătit din punct de vedere psihologic moral şi social 

pentru viaţa în cuplu ?  
• Pot trăi sentimente de compasiune; dăruire ?  
• Sunt responsabil(ă) ?  
• Sunt capabil să comunic la egal ?  
• Sunt apt de a depune efort moral-volitiv pentru a depăşi 

variate dificultăţi de ordin social, psihologic, relaţional etc. ?  
Evident, că acest şir de întrebări ar putea fi continuat, important 

este să răspundem la ele sincer şi obiectiv, să ne dăm seama că fiecare 
răspuns prin esenţa sa reprezintă o sinteză, concluzie, iar fiecare 
întrebare cere un proces de introspecţie, analiză, comparaţie, reflecţie, 
dar şi decizii, acţiuni, comportamentele de căutare, descoperire de sine, 
autodepăşire şi reconfigurare axiologică a conştiinţei şi conduitei 
proprii în corelaţie cu conduita celuilalt. 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Identificaţi formele şi manifestările iubirii conjugale? 
2. Determinaţi strategiile de fortificare a coeziunii cuplului conjugal 

şi a familiei? 
3. Reflectaţi asupra iubirii şi prieteniei în contextul armonizării 

relaţiilor familiale. 
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SACRU BINE 

FRUMOS ADEVĂR 

Eu-l moral

…Educaţia trebuie să dezvolte în om 
înţelepciunea, adică cele trei daruri: a gândi 
bine, a vorbi bine şi a face bine… 

Democrit 
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Capitolul 3 

 
SEMNIFICAŢIA VALORICĂ A UMANULUI  

ŞI MORALEI ÎN VIAŢA FAMILIEI 
 

3.1. IDEILE ŞI ACŢIUNILE MORALE ÎN CADRUL FAMILIEI 
 
Odată ce filosofia practică a familiei este axată pe acţiunea morală a 

tuturor membrilor ei, iar anterior am abordat problema sentimentelor şi 
aspiraţiilor morale, devine evidentă necesitatea unei analize şi a con-
ştientizării importanţei ideilor morale pentru conduita persoanei în 
variate situaţii de viaţă şi existenţă umană. Concomitent cu aceasta, vom 
studia situaţiile complexe din cadrul familiei, care provoacă bucurie, 
fericire, dar şi durere, suferinţe. După cum ştim cu toţii, viaţa omului 
reprezintă un traseu pe cât de clar şi previzibil în sensul intervalului de 
timp scurs între apariţia şi moartea lui ca individ, pe atât de complicat şi 
imprevizibil, în contextul ontologiei, a evenimentelor existenţei acestuia 
în lumea materială/naturală şi în lumea subiectivă a conştiinţei. Natura, 
lumea biologică, reală există obiectiv în afara voinţei omului, iar cea psi-
hică, lumea conştiinţei acestuia există subiectiv, se dezvoltă şi se mani-
festă pe parcursul vieţii persoanei. Întrebarea, care este modalitatea de 
interacţiune ale acestora, adică a lumii obiective şi subiective a omului, 
reprezintă o problemă filosofică fundamentală. 

Această abordare ne plasează în faţa specificului existenţei uma-
ne, deoarece omul aparţine concomitent lumii biologice/obiective, ca 
parte componentă a acesteia şi lumii psihice/subiective, care îl deter-
mină ca om, personalitate – fiinţă raţională. Anume prezenţa conştiin-
ţei, a unităţii biologice şi sufleteşti îi permite omului să reflecteze, să fie 
activ, să cerceteze, să creeze, să transforme lumea înconjurătoare, 
inclusiv viaţa sa personală. 
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Totodată, activitatea omului în socium este marcată de crearea 
bunurilor materiale şi a celor spirituale, destinate nu numai unui indi-
vid, ci întregii colectivităţii umane. Astfel, acest tezaur de valori devine 
cultură/ethos spiritual al societăţii. În cazul nostru, specificăm că 
familia ca o componentă importantă a culturii umane, comuniunea cea 
mai străveche creată de om, a evoluat prin perfecţionarea materialului, 
dar şi a valorilor spirituale, a idealului, ideilor morale, pe care vom 
încerca să le definim în acest subcapitol.  

În aspectul dat, este necesar să delimităm două concepte: opinia 
(doxa) şi ideea (eidos, idein). Opinia reprezintă o părere personală des-
pre ceva, iar ideea  reprezintă o cunoaştere exactă despre ceva, care  
este general admisă şi care vine din raţiune. Din acest motiv, ele nu 
numai că nu trebuie confundate, ci, dimpotrivă, trebuie separate în mod 
clar, consideră C. Enăchescu [81, p.145] şi ne atenţionează asupra 
faptului că ideea unei persoane poate fi cunoscută dacă îi cunoaştem 
opinia ei. Alăturându-ne la această constatare, realizăm o precizare şi 
completare: omul ce posedă cultura cunoaşterii, mai întâi, studiază/ 
cercetează un fenomen, iar mai apoi, expune opinia vizavi de acesta, 
invocând şi argumentările de rigoare. 

Să vedem, deci, cum ideile morale influenţează viaţa familistului. 
În primul rând, este necesar să înţelegem că după originea lor, ideile 
pot fi un produs al experienţei individului, considerat ca formă directă 
a cunoaşterii obiective (a realităţii) şi un produs al gândirii, reflecţiei, 
adică un rezultat al activităţii intelectului uman. Ideea cuprinde două 
aspecte: cunoştinţele despre ceva şi valoarea care însoţeşte şi susţine 
aceste cunoştinţe. Realizăm un excurs în tipurile de idei, abordate de  
C. Enăchescu în contextul psihologiei morale. 

După formă şi conţinutul lor valoric, ideile sunt de mai multe 
tipuri: ştiinţifice (rezultă din cunoaşterea organizată prin observaţie 
şi/sau experiment); estetice (expresia cunoaşterii sensibile a frumosului 
şi se formează prin contactul cu natura şi operele de artă); filosofice 
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(categorie specială, definită ca o proprietate a spiritului uman). Socrate 
a definit ideile filosofice drept anamnesis-uri. Acestea reprezintă tota-
litatea cunoştinţelor depozitate în mintea noastră, despre care aflăm 
prin intermediul unui raţionament metodic deductiv/maieutică). Ideile 
morale reprezintă expresia valorilor derivate din ideea de Bine, din care 
decurg datoriile persoanei umane faţă de sine, faţă de ceilalţi şi faţă de 
Divinitate [Apud 81, p.145-146]. 

Ideile morale au început în conştiinţa morală a individului, care le 
elaborează şi le urmează în baza asimilării culturii umane, susţin antro-
pologii [135; 243; 244; 257]. În cadrul societăţii, ideile morale sunt inte-
riorizate de persoană prin educaţia morală, ceea ce contribuie la forma-
rea Supra-eului acesteia. Ideile religioase ce sunt expresia relaţiei dintre 
persoană şi Divinitate se formează în baza educaţiei respective. Ideile 
politice şi sociale, care decurg din experienţa vieţii sociale a individului şi 
reprezintă expresia unor atitudini şi convingeri personale ce orientează 
ideologic persoana către o anumită poziţie politico-socială în raport cu 
aspiraţiile şi interesele sale, la fel, se formează prin intermediul educaţiei. 

Examinarea variatelor tipuri de idei s-a realizat pentru a observa 
polimorfismul acestora şi faptul că conceptul de idee se raportează la 
intelectul, inteligenţa omului, au nu caracter obiectiv, specific raţiunii şi 
se formează, se dezvoltă datorită educaţiei. Natura obiectelor şi a catego-
riilor pe care le cuprind ideile sunt variate, dar, totodată, acestea includ o 
componentă morală şi una afectivă, ce diferă în funcţie de educaţia pri-
mită de persoană, fapt care permite să menţionăm aspectul subiectiv. 

Esenţa ideilor morale, a fost abordată de Im. Kant, care le-a defi-
nit drept imperativ categoric ce suscită datoria, obligativitatea res-
pectării şi conformării individului la ele. 

Literatura de specialitate [35; 50; 52; 253; 257 etc.] elucidează pe 
larg normele, atitudinile şi sentimentele morale, conduitele morale, 
educaţia morală, însă ideile morale sunt abordate mult mai modest, 
ceea ce diminuează esenţa filosofică a acestora.  

 104

Să medităm asupra ideilor morale în contextul filosofiei practice a 
familiei. Viaţa familiei ca şi viaţa socială include viaţa morală a indi-
vidului cu toate aspectele ei. Viaţa morală presupune o centrare pe va-
lorile etice şi desigur că înseamnă o ordine în ceea ce priveşte respectarea 
priorităţilor valorice. Ideile morale ca şi viaţa morală a omului se rapor-
tează la conştiinţă, viaţa psihică, considerată ca dimensiune spirituală/ 
sufletească, ce corelează cu caracterul, trăsăturile de personalitate. Nor-
mele morale, transmise prin educaţie (familializare-interiorizare-exer-
sare) devin funcţionale, în condiţiile în care persoana le respectă,  for-
mându-se şi perfectându-se continuu. 

Ideile morale se formează şi se desăvârşesc ca şi sentimentele mo-
rale în baza unor structuri interioare ce ţin de psihicul uman şi spe-
cificul lui – raţiunea, dar depind foarte mult de educaţie şi de mediu, de 
exersarea permanentă a individului. 

Prin conţinutul şi manifestarea lor, ideile morale, concentrează în 
sine şi exprimă valorile morale pe care le posedă persoana. 

În ordinea de idei expusă, susţinem constatarea realizată de 
Im. Kant, în conformitate cu care, ideile morale fac parte din categoria 
celor transcendentale, compuse din următoarele subtipuri: ideea 
psihologică  referitoare la suflet ideea cosmologică ce se referă la lume şi 
ideea teologică referitoare la Dumnezeu. Acestea reprezintă categoriile 
apriorice ale raţiunii, întrucât anticipează orice fel de act empiric. Ideile 
morale se suprapun peste valorile morale pe care le exprimă: ideea de 
bine, de datorie, de responsabilitate – toate având caracter de obliga-
tivitate pentru persoană. Obligativitatea vizată îi este impusă de raţiune 
şi se manifestă prin acţiunile morale ale individului [108]. 

C. Enăchescu menţionează că psihologia morală, studiază co-
nexiunea strânsă dintre sentimentele morale, ideile morale şi acţiunile 
morale ale persoanei [81, p.147]. 

La rândul nostru, completăm ideea cercetătorului prin a specifica 
că nu numai interconexiunea, dar şi corelaţia lor cu aspiraţiile morale, 
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inclusiv, cu modelele conduitei morale din cadrul sociumului şi a fami-
liei, este importantă ca parte componentă ale ideilor şi acţiunilor morale. 

În continuare, la aspectul descris apare necesitatea de a arăta rolul 
voinţei persoanei, deoarece în lipsa ei, ideile morale nu se vor  mate-
rializa în acţiuni şi comportamente concrete, iar reflecţia omului pe 
marginea acestora va rămâne doar un vis. 

Un alt filosof, A. Fouillèe, intervine cu o idee interesantă privind 
problema ideilor-forţă, pe care le caracterizează ca o unitate indisolubilă 
între a gândi şi a acţiona, în vederea realizării practice a valorilor. Forţa 
acestor idei constă în capacitatea lor de a dirija voinţa, ca energie 
sufletească, în direcţia îndeplinirii unor acţiuni de factură morală [83].  

Se poate remarca faptul că în centrul intenţiei axiologice se află o 
idee morală. A face ceva, înseamnă a valorifica o idee ce se raportează 
întotdeauna la o valoare în care recunoaştem o idee morală. Acţiunea şi 
ideea întotdeauna sunt strâns legate de conştiinţa morală a persoanei. 
Iată de ce familia, fiecare membru adult/soţii, părinţii, bunicii, alte 
rude, trebuie să se comporte demn, să fie axate pe gânduri-idei-acţiuni-
fapte morale, abordând copiii şi pe sine în tripla ipostază de: partener 
familial şi educativ centrat pe colaborare; de agent, purtător de idei şi 
valori – facilitator al acţiunii şi educaţiei morale; actor familial, par-
ticipant la valorificarea tezaurului moral-etic al familiei prin educaţia 
copiilor, totodată, manifestându-se permanent ca subiect şi actor al 
propriei formări. 

Bineînţeles că prin ideile morale subînţelegem acele idei care 
conţin şi exprimă o valoare raportată la Bine. 

Deşi aspectul vizat este clar, deseori observăm persoane, mai cu 
seamă, copii, adolescenţi, uneori chiar adulţi, care confundă sau nu 
înţeleg faptul că în plan ideal, orice atitudine sau acţiune morală 
cuprinde ideea de bine, acel Bine Suprem către care tinde orice fiinţă în 
plan spiritual. Prin bine înţelegem tot ce este util şi răspunde unei 
nevoi, tendinţe ce produce satisfacţie de ordin material, spiritual sau 
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moral unei fiinţe conştiente. Din punct de vedere metafizic şi moral, 
binele devine măsura fiinţei umane, după cum, fiinţa umană, conştientă 
şi educată, este măsura binelui. În felul acesta, ideea de bine se situează 
în vârful ierarhiei lumii inteligibile [81, p.149]. 

Trebuie să reţinem că din punct de vedere etic, ideea de bine se 
conformează normelor morale, devenind chintesenţa idealurilor per-
soanei ce aspiră spre fericire. Corelând ideile morale cu aspiraţiile 
fiecărui şi a tuturor membrilor familiei abordate, ca scop de realizare şi 
satisfacere a stării de fericire a familiei, inclusiv a fiecărui membru a ei, 
ideea de bine, va fi purtătoarea şi expresia acţiunilor morale a acesteia. 

Evident că din acest moment, putem aborda acţiunea morală ca 
datorie morală, caracteristicile ei fiind complementare pentru conduita 
persoanei sau familiei.  

Ideea de bine, trage după sine acţiunea morală şi datoria morală, 
acestea fiind elemente constitutive ale conştiinţei morale. Conştiinţa 
morală nu poate exista separat de sentimentele şi aspiraţiile morale. 
Toate acestea aflându-se într-o interconexiune permanentă. 

Dacă realizăm o mică incursiune în istoria culturii umane, 
observăm că ideea morală s-a constituit treptat şi anevoios, transfor-
mându-se pe parcursul secolelor şi în decursul istoriei gândirii, fiind 
dedusă din acţiunile dezirabile sau indezirabile ale persoanei umane. 
De exemplu, grecii antici au întemeiat o doctrină morală care reunea 
frumosul cu binele (kalos kai agatos). 

În viziunea lui Im. Kant, ideea morală asociază binele cu datoria, 
făcând persoana responsabilă de acţiunile sale care trebuie să cores-
pundă legii morale. Filosoful ne atenţiona asupra faptului că ideea 
morală este ideea binelui făcut din datorie şi supus responsabilităţii, 
anume de atât individul trebuie să fie conştient de acţiunile sale de la 
început până la finalizarea acestora [106]. 

Plus la aceasta, persoana ce posedă conştiinţă morală, promo-
vează idei, acţiuni şi o conduită morală, planifică scopuri, selectează cu 
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grijă mijloacele, pentru a nu se abate de la normele morale, adică 
pentru a nu  perverti acţiunile sale în acţiuni imorale. 

Prin urmare, fiecare familist, dacă doreşte fericire  semenilor săi, 
trebuie să înveţe copiii că binele merită să fie realizat prin mijloace 
oneste, în baza unor scopuri şi acţiuni morale, deoarece mijloacele 
imorale explorate, chiar dacă, la prima vedere, par a face pe cineva feri-
cit, dovedesc cu timpul imperfecţiunea sa şi pot contribui la degradarea 
morală a personalităţii. 

În concluzie, valoarea persoanei depinde de interiorizarea nor-
melor morale, inclusiv de ideea şi acţiunea morală, care se manifestă în 
acord cu unitatea dintre conştiinţa morală şi comportamentul demn. 
Centrarea pe valorificarea acordului nominalizat, reprezintă temeiul 
unei personalităţi morale, oneste, active şi creative din punct de vedere 
spiritual şi etic. 

 
 

3.2. FACTORI ŞI ATITUDINI ÎN GESTIONAREA  
SITUAŢIILOR LIMITĂ 

 
Toţi cunoaştem axioma ce ne aminteşte că viaţa nu este uni-

formă, liniara şi numai una bună, plăcută; ea constă din perioade pozi-
tive, în care omul se percepe armonios şi fericit şi din perioade critice, 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Identificaţi tipologia ideilor morale. 
2. Analizaţi şi comparaţi ideile şi valorile morale de care Vă 

conduceţi Dvs. 
3. Stabiliţi acţiunile imorale pe care le-aţi comis în ultimul timp. 

Elaboraţi un program de transformare, corecţie şi lichidare a 
acestora. 
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care sunt percepute în culori sumbre, definite  la nivel cotidian, drept 
făşii negre. În ştiinţa psihologică se consideră că viaţa constă din etape 
distincte, întrerupte de crize psihologice [81; 200; 202; 210 etc.]. 

Viaţa familiei apare pe parcursul desfăşurării sale temporale, 
relativ previzibilă, însă şi ea, în procesul evoluţiei funcţional-spirituale, 
înregistrează variate evenimente sau factori din exterior şi din interior, 
care pot fi perturbatorii a existenţei întregului grup familial şi/sau 
pentru un membru al acestuia (accidente, maladii, crize morale etc.). 

Bineînţeles că factorii perturbatorii influenţează asupra esenţei 
comunicări, asupra climatului familial, uneori asupra coeziunii, struc-
turii ei, distorsionând, sau invers, solidarizând acţiunile, deciziile şi 
relaţiile  dintre membrii familiei. 

Situaţiile complicate ce apar în viaţa individului şi a familiei con-
firmă o altă axiomă cunoscută: a trăi înseamnă a te lupta să exişti, să fii 
în lume, dar să faci tot posibilul să fii tu însuţi şi să valorifici acţiunile şi 
faptele morale, ceea ce, deseori, necesită anumite sacrificii. Lupta pen-
tru viaţă a persoanei, reprezintă, de fapt, dorinţa şi orientarea spre 
autoafirmare, autodepăşire, iar în contextul filosofiei practice, această 
luptă o abordăm printr-o analiză a confruntării dintre egoismul struc-
tural al Eu-lui, acţiunile cenzurale ale Supra-eului, pulsiunile instinc-
tive, biologice ale Idului şi limitele  impuse persoanei, vieţii ei de către 
normele socioculturale şi moral-religioase, de condiţiile schimbătoare 
ale lumii externe în care individul se naşte, se formează, trăieşte şi 
căreia îi aparţine. Situaţiile care impun limite pentru persoană şi viaţa 
ei, au fost descrise, delimitate şi caracterizate de K. Jaspers [103]. 
Filosoful le-a definit drept situaţii limită, iar psihologul român 
C. Enăchescu preferă sintagma situaţii închise, întrucât ele orientează 
şi închid individul şi viaţa acestuia în îndeplinirea unor obligativităţi 
stricte, care nu pot fi ocolite [81, p.153]. 

Noi acceptăm ambele concepte, însă în continuare vom opera cu 
conceptul situaţii limită sau criză, deoarece, în viziunea noastră, depă-
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şirea acestora marchează persoana, dar nu întotdeauna pot fi definite 
ca situaţii inchise. Dimpotrivă, observăm, frecvent, cum persoana se 
mobilizează şi învinge obstacolele situaţiei dificile, demonstrând forţă 
morală şi volitivă. Sigur că putem fi martori şi a neputinţei de a trece, 
depăţi situaţiile limită.  

Alteori, persoana, ciocnindu-se cu anumite fenomene tragice, în-
cepe altfel a înţelege şi aborda propria viaţă şi viaţa apropriaţilor săi, 
manifestând o conduită şi calităţi morale alese, chiar dacă anterior, nu 
întotdeauna, era axată  pe acţiuni umane, oneste.  

Evident că specialiştii din domeniul ştiinţelor educaţiei [91; 96; 
131; 146; 158 etc.] cunosc numeroase cazuri de incapacitate a persoanei 
de a accepta, conştientiza şi a depăşi limitele unor situaţii complicate 
de viaţă, ceea ce provoacă dezadaptare socială şi declanşează frustrări, 
anxietate şi conflicte de personalitate. 

Acordul dintre persoană şi lume, inclusiv, familie şi lume, se ob-
ţine în baza unei educaţii eficiente integrale, care dezvoltă întregul po-
tenţial biopsihosocial al individului, cultivându-l din punct de vedere 
moral, spiritual, intelectual, estetic, psihofizic, tehnologic etc. Toate 
aceste influenţe şi acţiuni, formându-i un caracter integru, o voinţă şi 
trăsături pozitive de personalitate, care îl vor orienta şi conduce spre 
bine,  frumos, adevăr, poziţie socială activă – îi vor asigura adaptarea şi 
inserţia cu succes în mediul familial, profesional şi cultural. 

Trebuie să reţinem că situaţiile limită/de criză generează angoasa, 
neliniştea existenţială a persoanei, contribuind la apariţia frustrărilor, 
stărilor anxioase, care slăbesc echilibrul interior, ordinea şi liniştea 
sufletească a acesteia şi pot provoca maladii psihosomatice grave. Per-
soana, profund tulburată, dezechilibrată, căre-i nu i se acordă atenţie,  
ajutor şi înţelegere de către apropiaţi, devine dominată de singurătate, 
disperare şi poate sfârşi prin a apela la  fapte distorsionate din punct de 
vedere moral/agresivitate, violenţă etc. sau chiar suicid. 
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Atunci când viaţa în cadrul familiei este organizată şi dirijată 
eficient şi cu dragoste, în ea, prevalează modelele de conduită  demne 
ale adulţilor, copiii interiorizează comportamente oneste, gândirea de 
tip pozitiv, centrată pe un optimism sănătos şi o poziţie echilibrată de 
abordare responsabilă a vieţii cu toate aspectele ei plăcute şi neplăcute. 

Situaţiile calme sau deschise (C. Enăchescu, 2008), definite de noi 
ca perioade fericite în viaţa individului şi a familiei, se asociază  de 
oameni cu o făşie albă, pe parcursul căreia aceştia trăiesc emoţii pozi-
tive şi sentimentul de plenitudine interioară, de plăcere, satisfacţie şi 
fericire. Această situaţie se simte ca o stare de eliberare de la suferinţele, 
durerile sufleteşti; de unele griji apăsătoare, de fobii şi neîncredere în 
forţele proprii, îi oferă individului sentimentul moral râvnit de împli-
nire şi fortificare a  stimei de sine. 

În contextul vizat, observăm cât este de importantă înţelegerea 
situaţiilor de viaţă, a factorilor facilitatori a armoniei interioare din 
cadrul familiei şi a factorilor perturbatorii a echilibrului interior al 
omului şi a vieţii lui personale, inclusiv a celei familiale şi sociale. 

În continuare ne vom referi la câţiva factori şi evenimente care 
condiţionează configuraţia pozitivă şi optimistă, fortifică sensul vieţii 
individului şi a familiei acestuia. Totodată, trebuie să înţelegem că 
aceste fenomene pot fi percepute şi negativ. 

Aşadar, surpriza reprezintă un fenomen care apare brusc, pe ne-
aşteptate în viaţa omului. Acesta, fiind nepregătit moral, deseori îşi 
pierde cumpătul, iar reacţiile emoţional-afective pot fi de o intensitate 
extraordinară şi pot avea, uneori şi consecinţe tragice. 

Efectele surprizei, în funcţiile de rezonanţa lor psihoemoţională 
sunt: spaima, uimirea, şocul şi acţiunile dezorganizate a persoanei. Spai-
ma, reprezintă o emoţie negativă ce se manifestă printr-o criză emo-
ţională puternică, pe care individul o resimte ca pe un pericol brusc, 
straşnic pentru el sau apropriaţii săi, de care nu se poate apăra. Îngus-
tând şi limitând câmpul perceptiv al persoanei, spaima reduce simţitor şi 
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câmpul conştiinţei clare, paralizând capacitatea de luare a deciziilor, de 
reacţionare adecvată, coerentă, inducându-l într-un şoc, o neputinţă, 
provocând atitudini şi reacţii paradoxale. 

Ca atare, uimirea, prin esenţa sa este o reacţie pozitivă, care în 
situaţii normale îi provoacă individului curiozitatea, asigurându-i 
procesul de cunoaştere a lumii şi cel de autocunoaştere şi autodepăşire, 
dar, survenită brusc şi pe neaşteptate, ea poate surprinde individul ne-
plăcut. Atât spaima, cât şi uimirea, şocul şi acţiunile dezorganizate, 
marchează omul, uneori facându-l mai puternic, prin experienţa 
dobândită, alteori făcându-l mai vulnerabil. Aici, totul depinde de un 
şir de factori care pot fi: ereditari/biologici (tipul sistemului nervos; 
structurile caracteriale de personalitate etc.), de mediu (climat familial, 
relaţii etc.) şi de educaţie, mai cu seamă, avem în vedere formarea 
moral-volitivă. De fapt, percepţia surprizei poate fi plăcută, dar şi 
neplăcută. Aceasta mai depinde şi de tipul surprizei, de modalitatea 
prezentării ei de către persoana concretă. 

Alt fenomen cunoscut, aşteptarea, reprezintă o situaţie de viaţă 
opusă surprizei, care se manifestă diferit, însă are un semn specific: 
persoana ştie că evenimentele preconizate vor veni, se vor produce şi le 
aşteaptă. 

Chiar dacă aşteptarea este o perioadă de pregătire a persoanei 
pentru a întâlni evenimentele certe ale vieţii, ea este însoţită de două 
atitudini emoţional-afective: neliniştea sau frica şi încrederea, speranţa. 

Frica este un sentiment ce apare şi se dezvoltă faţă de un aspect/ 
temă a vieţii personale sau de familie în situaţie de incertitudine. Lipsa 
unei anumite experienţe sau trăirea unor complexe şi fobii, provoacă 
închiderea persoanei, blocarea ei şi limitarea acţiunilor sale adecvate. 

Speranţa este un sentiment pozitiv, aşteptat ca o soluţie salva-
toare,  o deschidere a unei perspective importante şi plăcute de viaţă. 
Ambele sentimente pot avea o dublă polaritate. 
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Amânarea şi abandonul  reprezintă doi factori-evenimente care, 
deseori, se manifestă într-o corelaţie strânsă. Toţi oamenii cunosc 
faptul că fenomenul amânării de durată, manifestat uneori, duce mai 
apoi la abandonul unor acţiuni sau situaţii de viaţă. 

Amânarea poate fi cu caracter activ, dar şi pasiv, totul depinde de 
situaţia concretă din viaţa individului şi strategia adoptată de el. Aici 
observăm trei poziţii: evitarea, oportunitatea, şi analiza acestora, adică 
meditarea asupra fenomenului vizat. 

Evitarea este o strategie de ocolire sau amânare a producerii unor 
evenimente sau situaţii de viaţă cu caracter negativ, insuficient cunos-
cut ori neplăcut pentru individ care se manifestă prin autoprotejare. 

Oportunitatea reprezintă strategia opusă evitării. Ea se manifestă 
prin valorificarea unor condiţii potrivite pentru desfăşurarea eveni-
mentelor dorite de persoană. 

Ambele strategii necesită implicarea raţiunii individului şi de-
clanşează operaţiile gândirii: analiza şi sinteza, comparaţia, concre-
tizarea, generalizarea, sistematizarea şi desigur că implică imaginaţia şi 
creativitatea persoanei. 

  Abandonul reprezintă o strategie complicată ce are la bază atitu-
dinea prin care individul renunţă la o anumită decizie, acţiuni sau 
fapte. Evident că renunţarea este o atitudine ce se manifestă  activ, iar 
ratarea este atitudinea pasivă, când omul pierde, nu valorifică ocazia 
cea mai favorabilă pentru a acţiona. Abandonul întotdeauna, în esenţă, 
include ambele atitudini. 

Dacă medităm asupra acestor factori, putem constata că în situa-
ţiile obişnuite de viaţă sau atunci când aceştia produc satisfacţie mo-
rală, estetică, psihofizică, ei pot fi consideraţi factori pozitivi, facilitatori 
a unor evenimente plăcute în viaţa omului şi a familiei. Atunci, când 
aceştia au consecinţe nefaste asupra individului, semenilor şi asupra 
familiei, se consideră factori perturbatorii. 
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Anume din aceste considerente, adulţii, în cadrul familiei trebuie 
să cultive copiilor un mod demn şi onest de comportare, formând sfera 
moral-volitivă, calităţile spirituale/sufleteşti în îmbinare cu inteligenţa 
adevărată, ceea ce va asigura şi acţiunile de prevenire a unor probleme 
şi situaţii limită. 

În contextul vizat, considerăm extrem de importante şi decisive 
modelele morale ale adulţilor, nu numai în viaţa cotidiană obişnuită, 
dar şi în soluţionarea situaţiilor complicate, de  criză. 

Copiii trebuie să observe cum procedează părinţii atunci când 
cineva este bolnav, cum aceştia se luptă cu anumite circumstanţe şi 
vicii, cum se autodepăşesc în variate situaţii. 

Experienţa durerii şi a suferinţei are o semnificaţie psihologică şi 
morală profundă. Ea asigură punerea în valoare a Eu-lui axiologic şi a 
trăsăturilor moral-volitive a persoanei. 

Suferinţa şi durerea, nenorocirea altuia ne aminteşte că  şi noi 
putem cădea în astfel de situaţii şi vom necesita ajutor. Aceste situaţii-
limită ne călesc, ne învaţă să investim suport moral, empatie, copar-
ticipare, înţelegere în relaţiile, mai întâi, cu cei apropiaţi din familie, iar 
mai apoi şi cu cei din socium. Plus la aceasta, depăţirea situaţiilor-
limită oferă posibilitate de antrenare a voinţei şi moralei noastre, com-
pletează şi diversifică experienţa de viaţă, ajutându-ne să mobilizăm 
toate forţele interioare în caz de necesitate. 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM… 
 

1. Identificaţi situaţiile-limită/de criză ce apar în viaţa personală 
şi cea familială a individului. 

2. Analizaţi evenimentele şi factorii ce provoca situaţii-
limită/critice. 

3. Elaboraţi strategii de depăşire a situaţiilor limită/critice. 
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3.3. CONŞTIINŢA MORALĂ A PERSOANEI ŞI A FAMILIEI 
 

Existenţa omului, viaţa lui aparţine şi se manifestă în formele 
cunoscute: de fiinţă biologică, socială şi fiinţă spirituală. Viaţa omului 
ca fenomen sociouman  nu poate fi definită numai în baza impulsului 
vital. Ea reprezintă un produs al culturii, o creaţie a conlucrării gene-
raţiilor mature cu cele tinere, inclusiv a autoactualizării individului în 
procesul devenirii sale ca actor a propriei formări şi enculturaţii. Deci, 
persoana, este o expresie a chintesenţei biologicului, mediului şi a spi-
ritului omenesc, a educaţiei şi dezvoltării tendinţelor, aspiraţiilor suf-
leteşti şi morale [81]. Viaţa omului, în mod normal, se manifestă prin 
faptul de a fi prezent în lume, de a exista a persoanei prin valorificarea 
factorilor biopsihosociali. Factorii vizaţi presupun ansamblul de acţiuni 
şi interacţiuni de satisfacere a trebuinţelor biologice, spirituale şi mo-
rale. Urmând această cale, omul a creat valorile, adică acele fenomene 
şi lucruri, care îi satisfăceau necesităţile şi dorinţele. Acceptând absolut 
faptul, expus de Protagoras, într-o formulă succintă, dar cu un mare şi 
profund sens – omul este măsura tuturor lucrurilor, dorim să com-
pletăm această idee, concentrând atenţia noastră asupra exersării şi 
consolidării acţiunii morale. Astfel, plecând de la faptul că valoarea 
reprezintă fenomenul sociouman care satisface o trebuinţă sau dorinţă 
a omului, susţinem că individul se formează, se desăvârşeşte în plan 
moral şi cultural, prin interiorizarea, crearea, dar şi explorarea a valo-
rilor. În concluzie, numai omul axat pe acţiunea morală poate fi con-
siderat măsura tuturor lucrurilor. 

Acţiunile umane, în mod ideal, ar trebui să fie morale, deoarece 
omul este înzestrat cu raţiune, iar istoria culturii civilizaţiei a demon-
strat că moravurile bune îi asigură omului o viaţă şi existenţă demnă cu 
adevărat umane. 

În acest context, K. Jaspers scria că omului îi este dat să-şi mo-
deleze singur propria existenţă. A fi om, înseamnă a deveni om, a depu-
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ne efort continuu pentru a menţine  şi perfecţiona condiţia vizată. Nu 
în zădar în limbajul cotidian utilizăm foarte des expresiile de tipul: om 
adevărat, fii om, comportare omenească etc. [Apud 81, p.50]. 

Aici, este cazul să facem referinţă la psihologia morală şi să 
delimităm ideea de om, imaginea omului, valoarea şi acţiunea umană. 

Ideea de om cuprinde totalitatea concepţiilor despre fiinţa umană, 
modelul de referinţă în raport cu care se defineşte şi se construieşte 
omul. Bineînţeles că modelul poate fi o simplă reproducere a unui om 
real, o reprezentare mintală sau un construct intelectual şi un concept 
ca rezultat sintetic al percepţiei calităţilor omului real. 

Filosofii şi psihologii [1; 7; 16; 81; 106; 112; 217; 230 etc.] consi-
deră că ideea de om este concentrată în idealul uman – aspiraţie 
supremă, elaborată de Supra-eu, care se impune Eu-lui conştient ca 
scop acceptat şi ca perspectivă ce trebuie realizată. Ideea de om 
configurează cadrul sociocultural şi cel educaţional, în care se formează 
omul şi în care este acceptată şi promovadă ideea respectivă ca parte 
componentă a concepţiei despre lume. Raportată la existenţa reală o 
omului, putem aborda aspectul şi prezenţa concretă a acestuia, care îi 
desemnată prin imaginea omului.  La prima vedere, pare că imaginea 
omului reprezintă înfăţişarea lui. O analiză detaliată a fenomenului ne 
impune conştientizarea faptului că aceasta este modalitatea/forma  
Eu-lui prin care omul se prezintă în lume, imaginea, elucidând şi sco-
ţând în evidenţă chintesenţa elaborărilor, a muncii depuse pe parcursul 
timpului în conformitate cu factorii normativi şi modelatori ai sociu-
mului şi a Supra-eului moral.  

În consens cu cele relatate vine şi valoarea omului. Întrucât 
aceasta reprezintă semnificaţia profundă interioară şi exterioară a 
fiinţei umane, raportate la sistemul de valori din care îşi trage originea 
şi pe care le promovează. Valoarea omului determină respectul celorlaţi  
faţă de el, locul lui în ierarhia socială şi morală a societăţii. 

Cât priveşte acţiunea umană, noi o echivalăm cu cea morală,  având 
în vedere aspectul adecvanţei sociale şi a respectării normelor etice. 
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Referindu-se la acţiunile umane, Im. Kant menţiona că ele au o 
dublă natură: psihologică şi morală şi sunt definitorii pentru persoana 
umană. Concluzionând, filosoful menţiona că omul trebuie să acţio-
neze astfel, încât să folosească umanitatea atât în persoana lui, cât şi în  
persoana oricui altuia, totdeauna, în acelaşi timp ca scop, şi niciodată ca 
mijloc [Apud 81, p. 53-54]. 

Aspectele vizate, ne-au condus spre clarificarea poziţionării omu-
lui în calitate de persoană şi personaj. 

 Adepţii psihologiei morale [36; 81; 125 etc.] şi semenii noştri 
operează cu aceste concepte, având în vedere omul concret ce se înfă-
ţişează, în prezent, şi omul ca depozitar al acţiunilor, imaginii şi valorii 
persoanei din trecutul nostru sau ca perspectivă potenţială a acţiunilor 
şi proiectelor de viitor, definit ca personaj. 

Persoana se raportează permanent la prezent, existenţa reală, felul 
de a fi în lume, iar personajul se raportează la trecut – a fost sau la 
viitor – va fi. Evident că fără personajul din trecut, persoana actuală nu 
ar avea în prezent o istorie psihobiografică concretă. Temporalitatea 
este fundalul pe care derulează existenţa omului, a persoanei, viaţa lui, 
inclusiv viaţa familială a acestuia. 

În această ordine de idei ne interesează atitudinile persoanei, 
existenţa şi felul de a fi în cadrul familiei. 

Astfel, analizând valorizarea persoanei ca familist şi părinte, ple-
căm de la cunoscuta tendinţă: fiecare persoană doreşte să se afirme ca 
om valoros în lume, ca familist bun şi părinte eficient. La baza acestei 
atitudini se află: modelul sociocultural, instinctele biologice, fie de 
securizare, fie cele sexuale şi forma sublimată a tendinţelor Eu-lui şi 
Supra-eului. 

În plan psihomoral Eu-l adoptă o anumită atitudine faţă de cei-
lalţi, inclusiv faţă de persoana de gen opus. Acestea pot fi tendinţe de 
apropiere şi menţinere a unei relaţii, de incertitudine sau evitare a 
celorlaţi. Educaţia de calitate, centrată pe acţiunea morală, oferă Supra-
eului individual o anumită conştiinţă morală, sentimentul datoriei şi 
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responsabilităţii morale, provocând un sentiment de iubire, care treptat 
asigură dezvoltarea şi valorificarea propriei persoane prin celălalt. 

Conştiinţa apartenenţei la grupul familial creat prin decizia de a 
avea urmaşi, de a se solidariza cu persoana iubită, îl face pe om să se 
valorizeze amplu ca persoană, implicând activ condiţiile transcendenţei 
(speranţa, credinţa şi iubirea) care reprezintă elemente constitutive ale 
Supra-eului moral. 

Întrucât abordăm acţiunea morală a familiei, vom preciza con-
ceptul de conştiinţă morală, stabilind căile de formare-dezvoltare a 
conştiinţei morale a familiei, a adulţilor şi copiilor. 

Precizând conţinutul conceptului de conştiinţă prin a desemna că 
ea  reprezintă ideea şi cunoaşterea omului de sine şi despre sine; este 
ideea de certitudine pe care îl are Eu-l despre el însuşi ca realitate, din 
care se dezvoltă valoarea sinelui, am stabilit că acest fenomen dă naş-
tere conştiinţei morale, care este componenta esenţială a Supra-eului. 

Conştiinţa morală reprezintă proprietatea spiritului uman de a 
surprinde şi a simţi, a explica valoarea morală a acţiunilor sale prin 
intermediul valorificării judecăţilor normative. 

Dacă e să definim conştiinţa morală a familiei, atunci ne vom 
referi, mai întâi, la conştiinţa morală a fiecărui membru, iar, mai apoi, 
la conştiinţa comună a acestora, care s-a cristalizat într-o entitate ce re-
prezintă calitatea grupului/colectivităţii, care cunoaşte şi poate aprecia 
starea şi actele interioare, precum şi valoarea lor morală în corelaţie cu 
factorii exteriori. 

În cazul dat, fiecare membru adult al familiei se cunoaşte pe sine, 
cunoaşte potenţialul întregului grup, care prin intermediul educaţiei 
cultivă copiii, adică generaţia în creştere a familiei, ce vor fi treptat 
familiarizaţi cu viaţa, acţiunile morale şi interacţiunile din interiorul 
acestuia. Astfel, se formează Eu-l fiecărui membru, inclusiv al celor 
mici şi Eu-l familiei, care evident că se manifestă în certitudinea acţiu-
nilor şi faptelor morale, în particular, dar şi în integritatea sa. 
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Spre deosebire de conştiinţă în general, conştiinţa morală a fami-
liei, reprezintă proprietatea spiritului uman sau spiritului/sufletului 
familiei de a elabora în comun judecăţi normative, care vor exista ca 
coduri de principii cu privire la valorile morale, a acţiunilor şi condui-
telor individuale şi colective a acesteia. 

Evident că această situaţie demonstrează Supra-eul moral al fami-
iei care se va manifesta în prezent prin judecăţile de valoare şi acţiunile 
morale ce se desfăşoară acum şi aici, în viitor – va acţiona ca o voce a 
sovestei, care ordonă, permite, apară sau interzice acţiuni nedemne. 
Când Supra-eul moral al familiei estimează trecutul, el se manifestă 
prin sentimente, fie de plăcere, bucurie, în cazul acţiunilor morale, fie 
prin sentimente de regret, durere, remuşcare în cazul acţiunilor şi 
faptelor imorale/nedemne. 

Astfel, conştiinţa morală a familiei ca şi cea a individului demon-
strează că analiza, evaluarea, reflecţia asupra acţiunilor/faptelor poate fi 
anterioară sau posterioara sentimentelor morale. Omul, fiind o fiinţă 
cu raţiune, este în stare să surprindă raportul cauză-efect şi să anti-
cipeze acţiunile nedorite sau cele imorale. 

În acest context, devin explicite viziunile marilor filosofi, care 
considerau că conştiinţa morală este vocea sufletului. Astfel, pentru  
P. Foulquié şi R. Saint-Jean, conştiinţa morală constituie facultatea de 
a emite o judecată asupra valorii morale a acţiunilor umane [84; 85].  
J.-J. Rousseau considera conştiinţa morală drept voce a sufletului, 
după cum pasiunile reprezintă vocea corpului fizic [170], iar E. Boirac 
menţiona că omul şi conştiinţa sa morală înseamnă cunoaşterea binelui 
şi a răului, în care binele este determinarea fiinţei spre acţiuni morale 
concrete, iar răul – determinarea iluziei [22]. 

Reieşind din intenţia noastră de a iniţia tinerii şi familia în filo-
sofia practică, care este axată pe acţiunea morală şi, deci, pe conştiinţa 
morală, am decis să abordăm natura conştiinţei morale. Acest lucru va 
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asigura conştientizarea importanţei culturii/ethosului familial pentru 
educaţia copiilor. 

În sfera conştiinţei unei persoane [115], cât şi a conştiinţei fami-
liei putem distinge mai multe niveluri ale acesteia: 

− conştiinţa psihologică care reprezintă cunoaşterea de sine, 
începând prin cunoaşterea ştiinţifică. Omul, inclusiv membrii 
familiei, la început soţii, se cunosc pe sine, se intercunosc, se 
descoperă, se înţeleg pe  sine în corelaţie cu celălalt. 

− conştiinţa estetică artistică, care se manifestă prin faptul de a 
te complace în sfera emoţiilor şi sentimentelor estetice ce 
produc plăcere, o anumită stare de spirit pe care ţi-o oferă 
contactul cu celălalt/semenii, cu natura arta (muzica, litera-
tura etc.); 

− conştiinţa religioasă, care mobilizează şi dirijează energia 
mintală în direcţia spirituală către planul sacrului, al sco-
purilor, idealurilor supreme; 

− conştiinţa morală, care este acţiunea de cenzură valorică, 
orientată spre acţiunea morală proiectată în viitor şi desfăşu-
rată în prezent. 

Ca metode de formare a conştiinţei morale a familiei pot servi: 
observaţia, conversaţia, introspecţia, analiza şi comparaţia, reflecţia, 
lectura şi discuţia, modelele morale, dialogul cu sine şi cu celălalt. 
Metodele, strategiile şi sursele educative astăzi sunt multe, dar să nu 
uităm că cea mai importantă rezidă în exersarea permanentă a omului 
în acţiuni şi fapte morale.  

În concluzie, orice familie centrată pe acţiunea şi conduita mo-
rală, pe respectarea normelor etice şi autoperfecţionare, ce posedă con-
ştiinţă morală – parcurge un traseu adecvat de viaţă şi existenţă demnă, 
ceea ce îi oferă posibilităţi reale de creştere şi educaţie armonioasă a 
tinerei generaţii într-un context moral. 
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3.4. CONŞTIINŢA ŞI CONDUITA MORALĂ ÎN VIAŢA FAMILIEI 
 

Analiza elementară a acţiunilor şi faptelor omului, permite să 
observăm structura conştiinţei morale, care este complexă, interconexă 
şi definitorie pentru conduita acestuia. 

Filosofii disting următoarele componente ale conştiinţei morale: 
sentimente morale, intenţii şi idealuri morale, voinţă morală [115]. 
Noi, completăm această structură cu încă două componente: cuno-
ştinţe cu privire la conduita morală şi acţiunea morală, convingerile 
morale, în lipsa cărora nu vom fi în stare să formăm sentimentele, 
intenţiile, idealurile şi voinţa morală. 

Astfel, structura conştiinţei morale se configurează ca o forma-
ţiune ce constă din: 

1. Cunoştinţele morale care includ ansamblul de norme morale şi 
valorile generale ale binelui moral. În plan filosofic, fiecare indi-
vid, inclusiv familia, abordată ca o comuniune a acestora, asimi-
lează cunoştinţele, concepţia culturală existentă la nivel social cu 
privire la valorile moral-etice. 

2. Sentimentele morale pe care le putem forma în baza cuno-
ştinţelor şi a experienţei morale. Acestea sunt divizate de filosofi 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Identificaţi condiţiile formării conştiinţei morale a persoanei şi 
familiei ? 

2. Elaboraţi un cod de norme morale pentru familia Dvs. 
3. Meditaţi asupra afirmaţiilor filosofului francez R. Le Senne. De 

ce conştiinţa psihologică răspunde la întrebarea Cine sunt ?, iar 
conştiinţa morala, răspunde la întrebarea Ce şi cum fac ? 
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[81, p.84] în sentimente negative, care se manifestă prin teama de 
a nu distruge, grija de a nu dezonora, de a nu încălca o regulă etc. 
şi sentimente pozitive, manifestate prin nevoia de a crea, dorinţa 
de a face bine, a fi responsabil, generos etc. În contextul vizat, 
devine evidentă partea cea mai importantă a sentimentelor mo-
rale – atitudinile morale, care au caracter afectiv şi motivaţional 
ce susţin, dinamizează şi energizează acţiunea morală. Sigur că 
reieşind din importanţa lor, atitudinile morale pot fi privite şi ca 
o componentă a conştiinţei morale independentă, însă noi, le 
percepem şi abordăm în cadrul sentimentelor, deoarece atitu-
dinile reprezintă chintesenţa acestora şi puntea spre formarea şi 
funcţionarea convingerilor morale. 

3. Convingerile morale sintetizează, în plan psihosocial, valorile 
binelui moral, interiorizate, conturând capacităţile morale de 
ordin cognitiv-afectiv-motivaţional-volitiv ale persoanei ce asi-
gură trecerea de la nivelul teoretic al conştiinţei morale la cel 
practic, adică la acţiunile morale concrete. 

4. Intenţiile şi idealurile morale ghidează acţiunile şi faptele per-
soanei proiectate şi realizate într-un mod conştient. Filosofii con-
sideră că intenţiile şi idealurile morale imprimă conştiinţei mo-
rale două direcţii axiologice, definite ca forme: 

a) morala binelui / încurajatoare; 
b) morala datoriei / severă, strictă. 

5. Voinţa morală are un caracter dublu, cel primitiv, de prefaţă şi 
acţiunea voluntară, care preia conţinutul psihologic al primei, îl 
purifică, îmbogăţeşte, evaluând-l şi supunându-l deliberării con-
ştiinţei [81, p.84-85]. Anume acţiunea etică voluntară reprezintă 
partea funcţională a voinţei morale. Aici o mare importanţă au 
deprinderile morale şi trăsăturile volitive ale persoanei, care 
trebuie să fie centrate pe valorile binelui şi a datoriei, responsa-
bilităţii morale. 
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După cum putem observa din consideraţiile expuse, conştiinţa 
morală a individului şi a familiei nu poate fi separată de procesele psi-
hice umane, cele psihosociale şi culturale, după cum nu poate fi sepa-
rată nici de biologicul/fizicul persoanei şi nici de influenţa mediului 
real. În contextul dat, ţinem să realizăm o precizare: conştiinţa per-
soanei, inclusiv cea morală, are caracter particular, dar, concomitent cu 
crearea familiei, membrii acesteia, în mod normal, formează o 
comuniune şi încep să se manifeste nu numai ca o persoană separată, ci 
şi ca persoane ce edifică şi menţin un organism, o formaţiune/instituţie 
comună, care se va manifesta printr-o conştiinţă  şi conduită morală 
deosebită. Evident că structura conştiinţei morale a familiei va fi com-
pusă şi se va manifesta prin efecte şi acţiuni de ordin particular şi 
colectiv. În acest fel devine foarte clară tendinţa perpetuată de cultura 
cofigurativă/a părinţilor şi cea postfigurativă/a bunicilor, persoanelor 
de vârsta a treia a societăţii umane, de a orienta tânăra generaţie pentru 
a-şi alege un partener de viaţă cumpătat, bun, onest, care s-ar mani-
festă printr-o conştiinţă şi conduită valoroasă, adică cu caracter moral. 

Întrucât conştiinţa morală include şi un şir de elemente specifice, 
precum: reflecţia, analiza şi evaluarea, aprecierea valorică a acţiunilor, 
prevederea consecinţelor acţiunilor/faptelor, planificarea acţiunilor, 
responsabilitatea pentru acţiuni/conduită şi caracterul individual, 
unical şi irepetabil al acţiunilor morale – ea se consideră o structură 
achiziţionată, cultivată individului prin intermediul şi sub influenţa 
mediului, a educaţiei prin dezvoltarea potenţialului său biopsihic. 
Bineînţeles că formarea conştiinţei morale depinde de un şir de factori: 
maturizarea şi dezvoltarea personalităţii, inclusiv a sferei psihice; 
formarea Supra-eului moral; preluarea modelelor demne şi interio-
rizarea lor; educaţia morală; experienţa personală, evenimentele vieţii 
individuale corelate cu valorile familiei, modelul sociocultural căruia îi 
aparţine persoana. 
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În concluzie, originile conştiinţei morale la om sunt multiple. În 
determinarea lor am plecat de la un ansamblu de teorii, concepţii şi 
viziuni din domeniul psihologiei şi filosofiei. Considerăm ca în confor-
mitate cu concepţia lui A. Maslow [121], oamenii posedă o natură bio-
logică interioară fundamentală, care constituie o premisă intrinsecă de 
dezvoltare a conştiinţei prin valorificarea trebuinţelor esenţiale şi a im-
pulsurilor pentru creştere, dezvoltare şi autoactualizare a sinelui. În 
sprijineaea acesteia vine şi conceptul de sănătate prin gratificarea 
trebuinţelor primare ce stau la baza dezvoltării trebuinţelor superioare 
în procesul satisfacerii prin care omul este liber să tindă spre actua-
lizarea sinelui. Susţinând aceste poziţii ne aliniem la viziunea cercetă-
torilor: K. Goldstein, E. Fromm, A. Angyal, K. Horney, C. Buhler, 
A. Adler, R. May, K. Rogers şi alţii, care, în operele sale, postulează o 
tendinţă evidentă şi pozitivă a organismului uman, orientată dinspre 
interior spre dezvoltarea maximă şi coordonarea acţiunilor sale cu 
factorii din exterior/socium. Prin urmare, putem conchide că originile 
conştiinţei morale denotă două aspecte: a) originea interioară/ biolo-
gică şi b) originea exterioară/socioculturală. 

La rândul ei, originea interioară reflectă originea dinamică a con-
ştiinţei morale, pe care R. Le Senne [115] o defineşte ca act etern, care 
nu depinde de nimic altceva, decât de sine. 

Originea exterioară/socioculturală include originea axiologică a 
conştiinţei morale, adică valorile culturii ce au caracter uman, imanent 
şi originea cronologică a conştiinţei morale, care poate fi percepută, 
analizată şi raportată la acţiunile persoanei în timp, la trecutul ei, exis-
tenţa prezentă şi viitorul acesteia. 

Cunoaşterea originii, structurii conştiinţei morale asigură înţe-
legerea importanţei reflecţiei – gândirii reflexive ca atribut, dimensiune a 
Supra-eului moral ce elucidează în mod obiectiv, critic individul şi acţiu-
nile sale. Iată de ce adulţii/părinţii, cu experienţă de viaţă, îndeamnă tinerii 
să gândească bine înainte de a face alegerea partenerului de cuplu/familie. 
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Experienţa de consiliere a familiei şi studiul, analiza conflictelor 
interioare, a dificultăţilor la nivelul comunicării şi relaţiilor interper-
sonale din cadrul acesteia (soţ-soţie, părinţi-copii etc.), arată că deze-
chilibrul psihoemoţional, distorsiunile, devierile comportamentale, 
expunerea la îmbolnăviri – sunt direct proporţionale cu diferenţele 
extreme, incompatibilitatea conştiinţei morale a partenerilor familiali. 

Sigur că pe parcursul vieţii individuale şi/sau în familie, este 
necesar să fortificăm conştiinţa morală, că consolidăm unitatea dintre 
conştiinţă şi conduita morală, însă evident şi cert este faptul existenţial 
cunoscut de toţi: un om centrat pe acţiuni morale nu va fi în stare să 
convieţuiască cu unul imoral, perfid, ipocrit. 

Ca familia să fie durabilă şi armonioasă este necesar să ne cu-
noaştem bine reciproc, să analizăm şi să medităm împreună asupra 
aşteptărilor persoanele şi ale partenerului de viaţă, să conştientizăm 
calităţile de personalitate care ne sunt proprii, dar şi trăsăturile la care 
mai trebuie să lucrăm. Plus la aceasta, trebuie să ţinem în vizor nece-
sitatea depunerii unor eforturi moral-volitive şi intelectuale perma-
nente, pe integrul parcurs al vieţii familiale. Motivaţia şi gătinţa psi-
hologică pentru planificarea-realizarea perspectivelor vieţii, depăşirea 
situaţiilor-limită, luarea deciziilor de comun acord, coordonarea acţiu-
nilor şi responsabilizarea partenerilor familiali – contribuie la forti-
ficarea conştiinţei morale a familiei şi persoanei, asigurând materiali-
zarea ei într-o conduită morală demnă. 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. În ce raport este conştiinţa cu conduita morală? 
2. Identificaţi şi caracterizaţi calităţile morale ce asigură 

coeziunea/solidaritatea şi adaptabilitatea familiei? 
3. Elaboraţi un plan de perfecţionare morală a familiei. 
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3.5. FUNDAMENTE TEORETICE ALE EDUCAŢIEI MORALE  
ŞI FORMAREA PERSONALITĂŢII INTEGRE 

 
Întrucât studiul nostru presupune centrarea pe filosofia practică 

ce investighează şi promovează principiile şi normele acţiunii morale, 
vom aborda educaţia morală ca dimensiune fundamentală ale formării-
dezvoltării integrale a personalităţii copilului. Plecând de la analiza in-
terconexiunii reperelor cultural-axiologice, filosofice, sociologice, pe-
dagogice şi a accepţiunilor psihologiei morale, vom încerca să stabilim 
condiţiile formării personalităţii integre. 

Prima condiţie, fundamentul cultural-axiologic desemnează me-
diul moral, constituit din tradiţiile, virtuţile şi obiceiurile morale ale 
comunităţii umane, din valorile şi normele morale ce funcţionează  
în cadrul acesteia şi se manifestă plenar, observabil la nivelul relaţiilor 
şi a conduitei oamenilor. 

În cazul dat este oportun să precizăm că conceptul de cultură este 
unul esenţial şi redă un fenomen prin care omul transmite moştenirea 
socială cu ajutorul codurilor şi mijloacelor de comunicare specifică, 
cum sunt: limbajul scris şi oral, gesturile, artele, ritualurile; cunoştinţele 
teoretice şi practice; mass-media, normele morale şi religia. 

Evident că fundamentul cultural-axiologic este abordat în mai 
multe accepţiuni, însă în filosofia educaţiei, axiologie, cultură se ana-
lizează din două perspective: 

a) în sens larg, general-uman, cultura se defineşte ca un an-
samblu de cunoştinţe şi valori intelectuale, moral-spirituale, 
estetice, tehnologice, psihofizice, elaborate de omenire. 

b) în sens restrâns, cultura este abordată în contextul concret al 
unui popor sau în aria unui domeniu mai îngust (artă, obi-
ceiuri, tradiţii etc.). 

În ştiinţele educaţiei, conceptul de cultură poate fi înlocuit cu 
sinonimul ethos, care poate să includă ethosul familiei, şcolii, unui po-

 126

por etc. La nivel cotidian, oamenii folosesc acest termen pentru a de-
semna bunuri spirituale şi materiale, de consum, pentru a delimita 
eticheta şi comportarea de cultura înaltă de cea de cultură joasă. 

Teoreticienii culturii din sec. al XVIII-lea şi cei de la înc. sec. al 
XIX-lea, identificau cultura şi civilizaţia în cazurile când comparau 
aceste fenomene cu natura. 

La sf. sec. al XIX-lea, antropologii au descris şi definit cultura, 
explicând originile ei prin capacitatea universal-umană de a clasifica 
experienţele, de a le codifica şi transmite generaţiilor tinere, comuni-
când simbolic.  

Antropologia culturală, ca ştiinţă, este în plină dezvoltare, dar deja 
operează cu două distincţii substanţiale: cultură materială şi cultură sim-
bolică. Acest lucru permite să delimităm cultura conform tipurilor de 
activitate umană şi să conştientizăm că ele constituie baze de date 
diferite, care necesită şi diferite metodologii de cercetare şi abordare. 

În sec. XX şi în postmodernitate, antropologii includ în conceptul 
de cultură şi modelele/patternurile perpetuate de oameni, familie. Sa-
vanţii din domeniul antropologiei, realizează un şir de precizări vizavi 
de cultura din societăţile mici, în care oamenii sunt axaţi pe acelaşi set 
de convenţii şi valori, ce reprezenta o parte componentă a unei culturi 
de categorie integratoare. Aceasta fiind definită prin conceptul opera-
ţional de subcultură [62, p.134-136]. 

Pentru conştientizarea importanţei reperelor cultural-axiologice 
ale educaţiei morale, este necesar să menţionăm că fiecare individ 
(copil, adolescent, adult), trebuie să cunoască cele două componente 
ale culturii umane, care se constituie din valorile spirituale şi valorile 
materiale. 

Valorile spirituale au la bază sacrul, adevărul, binele moral şi fru-
mosul. Aceste valori sunt reperele virtuţilor umane, a calităţilor carac-
teriale pozitive şi a celor de personalitate, ce se manifestă prin conştiinţa 
şi conduita morală a persoanei, materializându-se în acţiuni şi compor-
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tamente demne. Valorile spirituale includ în sine cunoştinţele, credin-
ţele, normele moral-etice, atitudinile, ce se pot obiectiva în limbă, istorie, 
tradiţie, obicei, artă şi creaţia populară orală a unui popor concret. 

În contextul vizat, menţionăm că în ultimele decenii antropologia 
culturală, inclusiv cea pedagogică, se ocupă de analiza şi cercetarea 
tradiţiilor, enculturaţiei şi educaţiei, abordându-le ca fenomene şi pro-
cese complexe, care incumbă elementele reproductive, repetitive, dar şi 
criteriile de selectare a acţiunilor, credinţelor, valorilor atribuite for-
mării personalităţii în trecut; interpretările necesităţilor şi aspiraţiilor 
oamenilor unei civilizaţii. Astfel, familia, membrii ei, trebuie să cu-
noască şi să valorifice potenţialul moral al istoriei ca domeniu al cul-
turii sau/şi ştiinţei, care are ca scop studiul evenimentelor din societate; 
al limbii, ca domeniu al culturii sau/şi ştiinţei, mijloc de comunicare, 
interrelaţionare, educaţie şi cultivare a individului; obiceiul, ca element 
primar de enculturaţie ce se formează la nivelul vieţii cotidiene prin 
repetarea unor acţiuni (evident că ne vom axa pe acţiunile morale); 
tradiţia, care reprezintă un fenomen mai amplu decât obiceiul, con-
siderat de antropologi drept element fundamental de durată lungă al 
culturii, ce include individul şi interacţiunile acestuia cu natura, seme-
nii, societatea şi se transmite din generaţie în generaţie. 

La fel, merită să amintim şi să reactualizăm în educaţie elemen-
tele cele mai valoroase din creaţia populară orală, care familiarizează 
copilul cu înţelepciunea poporului expusă în proverbe, zicători, ghici-
tori, numărători, balade, cântece, poveşti etc.  

Fundamentele sociologice sunt strâns legate de cele cultural-antro-
pologice, nu numai prin faptul că socialul reprezintă o condiţie primară 
a dezvoltării culturii, dar şi prin faptul că acestea reprezintă dezvoltarea 
permanentă a interconexiunilor socioculturale şi socioantropologice. 
Fundamentele sociologice conţin un şir de teorii şi concepţii cu privire la 
întemeierea şi dezvoltarea instituţiilor sociale, inclusiv a familiei şi şcolii, 
abordate din perspectiva dezvoltării socioeconomice, a schimbărilor 
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democratice şi celor demografice, emanciparea femeii, migraţia popu-
laţiei; dezvoltarea politicilor sociale, a suportului şi implicaţiilor statului 
asupra bunăstării oamenilor, societăţii în ansamblul său. 

Cunoaşterea şi valorificarea fundamentelor sociologice ridică ni-
velul culturii familiei, făcând-o viabilă, cointeresată în valorificarea  
şi respectarea drepturilor omului/copilului şi a responsabilităţilor 
civice [162]. 

Fundamentele filosofice, în viziunea noastră, reprezintă ansamblul 
de repere epistemologice cu privire la originile educaţiei, căci tocmai 
prin explorarea proceselor cognitive ale persoanei este obţinută cu-
noaşterea, iar vocaţia filosofiei nu este de a constitui o cunoaştere ab-
stractă, ci de a pătrunde în viaţa oamenilor, de a le forma judecata, de a 
le clarifica deciziile [72, p.8], deci de a-i orienta în acţiunile umane, care 
prin definiţie trebuie să fie demne, adică morale. Dicţionarul de filo-
sofie, Larousse (1998) oferă o explicaţie pe cât de succintă a moralei, pe 
atât de clară: morala este ştiinţa binelui şi a regulilor acţiunii umane. 

Morala îşi pune problema adevăratei destinaţii a omului. Ea este 
partea filosofiei care îl interesează direct pe fiecare dintre noi. Orice ac-
ţiune liberă şi reflectată/gândită presupune ca scopul ei să fie conside-
rat valabil, adică include o reflecţie şi o decizie luată prin prisma mora-
lei. În general, de îndată ce reflectăm asupra vieţii noastre şi la sensul 
pe care vrem se i-l dăm, abordăm problema moralei [72, p.217]. 

Evident că originile fundamentelor filosofice ale educaţiei morale 
le aflăm încă în antichitate. Întrucât, filosofia practică, înglobează 
reflecţiile omului asupra relaţiilor sociale, asupra acţiunii morale, iar 
problema ei fundamentală este aceea a menirii omului în lume, vom 
aborda educaţia morală din perspectiva acesteia, dar şi din perspectiva 
filosofiei reflexive, mai precis a metodei de analiză filosofică în baza 
criteriilor valorice [106; 107]. 

Fundamentele psihologiei morale le invocăm pentru a demonstra 
că formarea şi funcţionarea conştiinţei morale va fi dificilă în lipsa 
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gândirii reflexive, care este o continuare şi o completare a acesteia [81, 
p.86], C. Enăchescu menţionează că conştiinţa morală este completată 
de gândirea reflexivă, care, formulând faptele/actele individului le defi-
neşte, caracterizează şi cataloghează, oferindu-le în final spre judecare 
conştiinţei, pentru a le admite sau nu în comportament. Analiza aces-
tui mecanism arată elementul-cheie al conduitei individului – respon-
sabilizarea morală. 

În contextul vizat, psihologia generală, oferă un suport teoretic 
original şi foarte important pentru educaţia morală a individului şi 
imaginea lui socială; definit ca psihobiografia persoanei, care este abor-
dată ca o succesiune de etape de dezvoltare şi evenimente de viaţă, ra-
portate la profilul psihologic al vârstei şi factorii externi ce-l determină 
[81, p.239]. 

Dezvoltând ideea dată, noi am plecat de la constatarea că biogra-
fia unei persoane include nu numai aspectul ei psihologic, dar şi cel 
moral, cu accent pe valoarea vieţii şi a persoanei, cel social, cu accent pe 
existenţă, felul de a fi în lume a persoanei, dar şi a deveni, a se autoper-
fecţiona şi a se autoactualiza, a se depăşi. De aceea pledăm pentru utili-
zarea conceptului de sociopsihobiografie, corelându-l cu alte două feno-
mene decisive pentru formarea unei personalităţi integre: proiectul 
vieţii şi existenţei personale, inclusiv al familiei, perspectivele acesteia şi 
imaginea persoanei şi a familiei. 

Astfel, înainte de a trece la abordarea şi interpretarea educaţiei 
morale, vom face o trecere în revistă a tipurilor de modele sociopsi-
hobiografice, acceptând ca punct de plecare clasificarea oferită de  
C. Enăchescu, ce delimitează: modelul psihologic, modelul moral, mo-
delul cultural şi modelul etnocultural [81, p.242]. 

În contextul cercetării noastre ne interesează modelele morale, 
care incumbă: felul specific de a fi, modul de a se prezenta în lume în 
relaţiile cu ceilalţi; modul în care se comportă şi acţionează persoana şi 
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semnificaţiile morale ale conduitelor acesteia. Interesant este faptul ca 
descrierea tipologică de factură morală a indivizilor îi preocupa pe 
filosofi din cele mai străvechi timpuri.  

Prima clasificare o întâlnim încă la Teofrast (33 tipuri caracte-
rial-morale), apoi la Plutarh şi alţi filosofi antici. Cultura civilizaţiei 
oferă o multitudine de clasificări ale modelelor psihobiografice. Preci-
zări riguroase şi importante în domeniul vizat s-au realizat în sec. XX 
[81; 155, 198; 200; 202; 205 etc.]. Cercetătorii din domeniul psihologiei, 
delimitează tipurile psihologice de cele morale, specificând că primele se 
referă la trăsăturile de personalitate corelate cu constituţia somatică, iar 
cele morale se referă la valorile etice interiorizate şi promovate de 
persoană. Evident că tipurile morale se conformează condiţiilor mediu-
lui şi anumitor modele de viaţă. 

În acest context, R. Le Senne delimitează următoarele forme ale 
modelelor de viaţă: viaţă medie; viaţă eşuată; viaţă de devoţiune; viaţă 
rătăcitoare şi viaţă creatoare [Apud 81, p.243]. 

Pentru a clarifica aspectul vizat şi a arăta interconexiunea dintre 
fundamentele indicate la începutul subcapitolului, vom menţiona că 
tipologiile culturale, reprezintă sinteza simbolică a modelelor de 
personalitate şi de viaţă, marcate de o mare încărcătură mitică şi de 
condiţiile sociale concrete, specifice unei culturi/civilizaţii. 

Astfel, C. Jung, plecând de la dublă perspectivă a culturi şi a 
psihanalizei, delimitează două modele de personalitate: tipul prometeic 
şi cel epimeteic. Primul, corespunde unui model moral, pozitiv, axat pe 
dăruirea de sine până la sacrificiu, iar al doilea se caracterizează prin 
lipsă de măsură, care mai întâi acţionează şi mai apoi gândeşte şi 
apreciază consecinţele actelor sale [261].  

Tipologiile etnoculturale denotă modelele biopsihobiografice prin 
diferenţele specifice ale trăsăturilor etnoculturale ale unor popoare. Ele 
aparţin atât psihologiei diferenţiale, cât şi celei morale, etnoculturale. 
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În acest sens, cercetătorii din domeniul psihologiei morale [81, 
p.213; 242-245] ne oferă următoarea clasificare: 

1. Tipul grec care se caracterizează prin cultivarea raţiunii, curio-
zitate, axare pe cercetare; aspiraţii spre cunoaştere; iubitor de or-
dine şi echilibru/metriotes kai symetria; prudenţă; aspiraţii spre 
bine şi frumos/kalos kai agathos. Este un tip creator, artistic, inte-
lectual prin excelenţă, cel care a creat ordinea spirituală şi morală. 

2. Tipul latin se caracterizează prin atitudinea de deschidere, 
inteligenţă superioară, expansivitate şi creativitate. Raţionalist, 
centrat pe ordine şi gândire clară, exactă, manifestă mare nevoie 
de libertate, dominare; iubeşte puterea, este activ şi caută să 
impună celorlalţi propriile legi. 

3. Tipul german este un tip nordic, introvert şi sobru, neliniştit 
interior, compensează tensiunea interioară printr-o atitudine 
reflexivă de tip idealist. Nevoia de expansiune, de autodepăşire, 
de ieşire din realitate o sublimează prin metafizică ca formă a 
transcendenţei gândirii. Tipul german este axat pe ordine şi dis-
ciplină, spre deosebire de primele două, care aspiră spre libertate. 

4. Tipul slav posedă o complexitate particulară, se apropie de tipul 
german, dar este opus acestuia ca sistem de valori. Acest tip cu 
suflet mare, misterios şi larg deschis consideră suferinţa şi durerea 
ca pe o condiţie şi nevoie a mântuirii. 

5. Tipul central se situează între tipurile sudice şi nordice ale peisa-
jului etnogeografic european. El se manifestă printr-un echilibru 
psihoemoţional, reprezintă tendinţa de reintegrare în modelele 
arhetipale originare, de refacere a unităţii morale. Sentimentul 
definitoriu este dorul axat pe unificarea trecutului cu prezentul, 
aşa cum observăm la nivelul personajelor mitologice: Orfeu şi 
Euridice; Făt Frumos şi Ileana Cosânzeana. 
Evident că aceste tipuri pot fi dezvoltate şi completate, cert însă 

rămâne faptul că nu trebuie să le idealizăm sau să le tratăm tendenţios, 
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important este să analizăm şi să înţelegem semnificaţia lor morală. 
Istoria culturii civilizaţiei umane a demonstrat elocvent faptul că în 
fiecare societate, epocă şi la orice popor, pot fi stabilite o multitudine 
de modele psihobiografice, chintesenţă cărora poate gravita în jurul 
binelui şi răului; a situaţiilor incerte sau intermediare. 

Analiza tipurilor umane sau biografice începe de la raportarea 
Eu-lui personal conştient la Supra-eul moral şi la inconştientul pulsional 
primar. De aici urmează o concluzie importantă: educaţia omului, 
începând cu vârstă fragedă, trebuie să fie orientată spre formarea 
morală a Eu-lui şi Supra-eului care, interacţionând, vor fi în stare să 
echilibreze pulsiunile şi pornirile instinctive. 

Acest lucru este posibil, dar este complicat şi nu are limite, deoa-
rece asupra individului acţionează un număr mare de factori pertur-
batorii (condiţii socioculturale indezirabile, situaţii de criză; maladii 
etc.), pe care omul trebuie să-i cunoască, să se înveţe a-i gestiona, de-
păşi şi anticipa prin acţiuni morale şi investiţii spirituale de auto-
perfecţionare şi autoeducaţie. 

 
 
 
 
 
 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Idenitificaţi factorii şi dimensiunile educaţiei morale a omului. 
2. Determinaţi fundamentele educaţiei morale. 
3. Analizaţi condiţiile de formare a personalităţii integre în 

corelaţie cu modelele sociopsihobiografice. 
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SACRU BINE 

FRUMOS ADEVĂR

Eu-l moral 

 
Omul nu poate deveni om decât prin
educaţie… esenţialul oricărei valori şi acţiuni
morale constă în faptul conştientizării că legea
morală determină voinţa morală a omului… 

Im. Kant 
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Capitolul 4 

 

FORMAREA ŞI EDUCAŢIA MORALĂ ÎN CADRUL FAMILIEI 
 

4.1. DEZVOLTAREA IDENTITĂŢII MORALE 
 
Orientându-ne spre formarea şi educaţia morală a omului, ple-

căm de la definirea şi explicarea umanului, inclusiv, a conceptelor de 
individ, om, persoană şi personalitate. În contextul vizat, vom preciza 
conceptul de individ, care desemnează o fiinţă primară, dependentă de 
pulsiuni şi de nevoile sale fundamentale, în primul rând, de cele de 
ordin biologic. El este dominat de nevoia de securitate şi de instinctul 
de conservare, care se manifestă prin egoism [81, p.33]. 

Totodată, este important să explicăm conceptul de om. Dicţio-
narul de filozofie Larousse oferă o definiţie succintă şi cuprinzătoare: 
omul este o fiinţă vie înzestrată cu raţiune. Problema filosofică a omului 
constă în căutarea unei sinteze globale a tuturor aspectelor omului. 
Există o multitudine de ştiinţe despre om cu caracter descriptiv (psi-
hologia, sociologia, istoria, antropologia etc.) şi cele ce ţin de filosofia 
omului, ştiinţe normative despre om (estetica, gnoseologia, morala, 
teoria dreptului natural, filosofia religiei, filosofia existenţei etc.). 

Adevărata ştiinţă despre om este morala, deoarece problema 
acesteia rezidă în abordarea menirii, omului în lume [44, p.241-242]. În 
acest sens, menţionăm importanţa pedagogiei şi a filosofiei educaţiei, 
care se ocupă de cercetarea celor mai eficiente mijloace ale educaţiei şi 
modalităţi de formare a personalităţii omului. 

Persoana reprezintă o noţiune atât juridică cât şi morală. Ea de-
semnează omul ca subiect conştient şi raţional, capabil să distingă 
binele de rău, adevărul de fals, fiind în stare să răspundă de propriile 
acte şi alegeri [44, p. 393]. 
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Întrucât omul nu este doar o voinţa care reuneşte sintetic dimen-
siunea somatică cu cea psihică, dar este şi o voinţă valorică, rezultat al 
educaţiei, al relaţiilor umane prin care îşi interiorizează valorile morale, 
spirituale, culturale, religioase – umanul este abordat ca o proprietate a 
omului ce reprezintă produsul naturii genetico-biopsihice al interac-
ţiunii factorilor formativi a valorilor modelului sociocultural şi moral-
religios. Influenţa modelelor morale şi culturale face ca omul din fiinţă 
naturală să se transforme în persoană – fiinţă morală [81, p.23]. 

Dacă e să realizăm o delimitare dintre persoană şi personalitate, 
apoi trebuie să menţionăm că personalitatea este o construcţie teoretică 
elaborată de psihologie în scopul înţelegerii şi explicării, la nivelul teoriei 
ştiinţifice, a modalităţii de fiinţare şi funcţionare ce caracterizează orga-
nismul psihofiziologic pe care îl numim persoană umană [63, p.32]. 

 Această precizare şi analiza mai multor definiţii date persona-
lităţii a permis să scoatem în evidenţă caracteristicile acesteia. Astfel, se 
observă globalitatea ce desemnează ansamblul de particularităţi care 
asigură descrierea persoanei şi identificarea ei printre celelalte, ceea ce 
îi oferă un specific, o unicitate, ce se manifestă în conduită şi aspectul 
psihofizic. Coerenţa repretintă sistemul funcţional al legăturilor ele-
mentelor şi trăsăturilor componente ale personalităţii, iar stabilitatea 
temporală, în pofida transformărilor acesteia, pe parcursul vieţii 
demonstrează păstrarea identităţii sale psihice, a conştiinţei existenţei 
morale, a sentimentelor integrităţii, continuităţii şi identităţii persoanei 
adulte [46; 91; 141; 163; 259 etc.]. 

Filosofii consideră că personalitatea include trei elemente: 
unicitatea/individualitatea; interioritatea/conştiinţa şi autonomia/liber-
tatea. La fel, filosofii menţionează că personalitatea ca noţiune se deo-
sebeşte de noţiunea anonimă persoană şi de cea de individ. Incluzând 
elementele nominalizate, personalitatea reprezintă un obiect de respect 
moral [44, p.258], deci, de valorificare a acţiunii morale. 
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Acestea fiind precizate, urmează să fim atenţi în explorarea con-
ceptelor, însă insistăm asupra unei poziţii la care am aderat şi o 
promovăm: psihologia morală, abordând persoana, are în vedere omul 
şi valorile moral-spirituale pe care acesta le reprezintă: atitudinile, 
caracterul, conştiinţa, tendinţa spre devenire şi afirmare continuă ca 
depăşire de sine şi ca depăşire a lumii. Toate acestea denotă faptul ca 
persoană posedă, caracteristicile personalităţii, este conştientă de prob-
lemele sensului existenţei sale, ale vieţii şi ale morţii, ale destinului [81, 
p.23], ale familiei, inclusiv, de dificultăţile apărute în educaţia copiilor 
şi desăvârşirea sa morală. 

În aspectul vizat, recurgem la identificarea aspectelor constitutive 
ale comportamentului moral, care este centrat pe acţiunea morală. 
Comportamentul moral este un comportament uman ce se manifestă 
prin variate acţiuni şi modalităţi de exprimare interconexe, conştiente, 
care au la bază binele moral. 

Din acest punct de vedere educaţia morală activă a fost abordată 
de cercetătorii G. McLean, Fr. Ellord [126], prin definirea structural-
funcţională a componentelor comportamentului moral, ce include 
componentele cognitive, afective şi volitiv-acţionale, care presupun 
dezvoltarea morală pe verticală a subiectului moral şi, desigur, pe 
orizontală. 

Marin Călin distinge şase componente ale identităţii compor-
tamentului moral: 

- componenta perceptivă (de sesizare şi înţelegere a formelor de 
exprimare comportamentală; 

- componenta imaginativă (aspiraţia morală; ceea ce dorim 
vizavi de însuşirea unor comportamente); 

- componenta emoţional-atitudinală (sentimentele, convinge-
rile, atitudinile morale pozitive sau negative ca indicator al 
gradului de asimilare a valorilor şi normelor morale); 
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- componenta motrică (deprinderi acţionale şi obişnuinţe 
morale); 

- componenta volitivă (motivele, interesele şi capacitatea de 
autocontrol); 

- componenta ideatică ce include judecata, reflecţia morală şi 
spiritul critic asupra standardelor şi modalităţilor de compor-
tament, capacitatea de analiză, opţiune şi decizie morală 
proprie etc. Evident că aceste componente pot fi repere, pun-
cte de sprijin în formularea scopurilor şi realizarea educaţiei 
morale [36, p.65]. 

Una dintre cele mai importante pentru înţelegerea şi realizarea 
educaţiei morale este concepţia lui J. Piaget asupra dezvoltării morale 
[155; 156]. Comportamentul uman traversează două mari perioade, 
esenţa cărora cercetătorul a desemnat-o prin interiorizarea unei morale 
de constrângere specifică copilăriei, când adultul îi oferă copilului un 
şir de norme şi reguli pe care acesta trebuie să le respecte şi morala 
cooperării, ce implică autonomia conştiinţei, intenţionalitatea actelor 
morale şi responsabilitatea individuală. 

Prin urmare, J. Piaget scoate în evidenţă faptul că orice regulă 
morală începe prin a fi impusă copilului din exterior, dar va fi inte-
riorizată eficient dacă acestuia îi vor fi explicate accesibil importanţa şi 
conţinutul ei pentru a-i forma trebuinţele, sentimentele şi atitudinile 
morale. Sigur că copilul se adaptează normelor morale treptat în 
funcţie de vârstă, dezvoltarea lui intelectuală, modelele morale din 
mediul apropiat şi în dependentă de faptul cum le percepe şi înţelege, 
cum şi le reprezintă. În acest sens J. Piaget, delimitează patru stadii/ 
etape succesive ale reprezentării şi ale practicării regulii morale: 

− stadiul motric, specific copilului de 2-3 ani, care se comportă în 
funcţie de dorinţele sale şi potrivit deprinderilor motorii asi-
milate. Pentru această vârstă regula morala nu este coercitivă, 
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obligatorie, pentru că este trăită inconştient, rezultând din 
trebuinţa de mişcare, exerciţiu, imitare şi repetare a mişcărilor; 

− stadiul egocentric, specific pentru copilul de 4-6 ani, care este 
axat pe imitarea îndeplinirii regulii morale de adulţii din jur, 
comportamentul, dezvoltându-se concomitent cu constrân-
gerea exercitată de aceştia pentru respectarea normelor mo-
rale considerate sacre; 

− stadiul cooperării şi respectării regulilor morale comune. Co-
piii de 7-10 ani sunt preocupaţi de controlul mutual, unifica-
rea regulilor şi respectarea strictă a lor; 

− stadiul autonomiei morale specific pentru vârsta de 11-14 ani, 
se caracterizează prin decodificarea, conştientizarea valorilor 
şi normelor morale, inclusiv apariţia interesului pentru res-
pectarea lor, reunirea acestora într-o lege morală. 

Teoria şi modelul educaţiei morale active elaborate şi experi-
mentate de L. Kohlberg într-un şir de instituţii de învăţământ din circa 
14 state a lumii [111], i-a permis savantului să efectueze următoarele 
constatări: 

− de la naştere omul este lipsit de o înzestrare morală; 
− dezvoltarea morală este un proces secvenţial, fiind produs a 

dezvoltării intelectului uman; 
− interacţiunea socială este sursa dezvoltării şi a educaţiei mo-

rale, stimulând restructurarea de către copil a propriei expe-
rienţe de viaţă; 

− la baza procesului dezvoltării morale a copilului se află valo-
rile şi normele morale ce ţin de cultura fiecărui popor: binele, 
dreptatea, datoria, corectitudinea, solidaritatea, respectul, to-
leranţa, responsabilitatea. 

În viziunea lui L. Kohlberg, educaţia morală se realizează pe tot 
parcursul vieţii omului, timp în care dezvoltarea morală este marcată 
de perioade cu intense transformări. 
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În accepţiunea lui L. Kohlberg, sintetic, perioadele, nivelurile şi 
stadiile dezvoltării morale presupun: 

Nivelul 1 Premoral preconvenţional (până la 9-10 ani), include 
stadiul 1, caracterizat prin respectarea normei, a cărei încălcare este 
urmată de sancţiune, având drept motivare forţa autorităţii adultului.  

Stadiul 2. Hedonism instrumental naiv. Norma morală este res-
pectată atunci când satisface interesele imediate, pragmatice ale 
individului, ceilalţi având posibilitatea să acţioneze la fel. 

Nvelul 2 Convenţional/morala conformării convenţionale, care 
include stadiul 3, Comportamentul moral al copilului bun ce se mani-
festă prin conformări reciproce, atenţie acordată celorlalţi şi credinţa în 
normele morale. 

Stadiul 4, Comportament moral de menţinere a autorităţii, care 
reprezintă stadiul sistemului social al conştiinţei ca acord interpersonal 
de realizare a obligaţiilor asumate, de reflectare a normelor sociale în 
societate. 

Nivelul 3, Postconvenţional/morala principiilor de autoacceptare, 
care constă din stadiul 5, definit Morala de contract a drepturilor 
individuale şi a legii acceptate democratic şi stadiul 6, definit ca stadiu 
în care Morala principiilor individuale de dreptate, reprezintă o etapă 
când subiectul moral, conştientizează profund, valorifică activ normele 
şi valorile morale universale în conduita sa. 

Desigur că frecvent oamenii ating stadiul 3 şi 4, însă educaţia 
morală activă are ca scop formarea unei personalităţi active, care se 
implică în viaţa morală a comunităţii din propria decizie [111]. 

În corelaţie cu stadiile elaborate, autorul a creat o situaţie peda-
gogică denumită dilemă morală, în cadrul căreia a experimentat inte-
riorizarea şi practicarea valorilor şi normelor morale, fundamentând 
unul dintre cele mai pertinente, detaliate şi structurate modele ale 
educaţiei morale active, cu aplicaţii universale în experienţa educativă. 
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Dilema morală reprezintă o contradicţie, a cărei rezolvare ipo-
tetică se corelează cu argumentarea şi decizia la care recurgem. Ea are o 
dublă semnificaţie, în primul rând, permite cunoaşterea tipului de 
argumentare cognitivă a subiectului moral (potrivit nivelului şi sta- 
diului dezvoltării judecăţii morale) şi, totodată, este o metodă de învăţare 
morală, prin care observăm şi antrenăm corelaţia între înţelesul pe care 
subiectul îl atribuie valorilor morale, incluse în conţinutul dilemei, cu 
motivele şi perspectiva acţiunilor, faptelor pe care le-ar comite subiectul. 

Valorificarea dilemei morale presupune parcurgerea următoare-
lor secvenţe: 

− educatorul/părintele prezintă o dilemă morală şi solicită re-
zolvarea ei, după ce se asigură că este înţeleasă de copil; 

− copilul exprimă şi explică propria soluţie, iar în cazul dacă 
participă 2-3 copii – ascultă soluţiile fiecărui; 

− se analizează motivele de alegere a soluţiei; 
− adultul înregistrează soluţiile şi argumentele pro şi contra; 
− părinţii pot expune şi soluţiile lor, care mai apoi se exa-

minează de rând cu cele expuse de copii; 
− analiza şi compararea soluţiilor, a motivelor, argumentelor se 

realizează pentru a aprecia critic, reflectând asupra unei mai 
adecvate, eficiente soluţii. 

L. Kohlberg considera că aceste procedee sunt importante în 
educaţie, deoarece asigură cunoaşterea modului de gândire, înţelegere 
a valorilor şi normelor morale. La fel, subiecţii morali, prin această 
metodă, învaţă: 

− să formuleze şi să exprime liber propria judecată morală; 
− să argumenteze alegerea soluţiei, realizând o fuziune între 

elementele cognitive şi cele afectiv-motivaţionale; 
− să compare argumentele sale cu cele aduse de fraţi şi părinţi; 
− să analizeze şi să aprecieze soluţia cea mai potrivită, argu-

mentând motivul; 
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− să înţeleagă limitele judecăţii morale şi să depună efort pentru 
a le depăşi; 

− să descopere prin efort personal care este cea mai eficientă 
modalitate de rezolvare a unei dileme morale. 

Analiza concepţiei modelului lui L. Kohlberg demonstrează 
influenţa filosofiei kantiene, o continuitate armonioasă a abordării 
educaţiei morale, realizate de către J. Piaget, discipol fidel al căruia a 
fost cercetătorul. 

Un alt cercetător G. W. Allport cercetează stadialitatea dezvol-
tării comportamentului moral şi delimitează conştiinţa morală auto-
ritară externă, proprie copilăriei şi conştiinţa morală caracteristică ado-
lescenţei. Prima, reprezintă o conştiinţă morală în curs de dezvoltare, ce 
se dezvoltă sub şi prin semnul trebuie şi este obligatoriu, prin care 
copilul învaţă supunerea în baza impunerii şi a restricţiilor parentale. 

Conştiinţa morală a adolescentului poate fi definită prin ar tre-
bui, aceasta având o structură, care nu mai este susţinută de teama de 
pedeapsă, ci devine un fel de orientare generică, care decurge din 
sentimentul datoriei şi al capacităţii de recunoaştere raţională a con-
secinţelor nerespectării valorilor şi normelor morale în societate. Pot-
rivit acestor accepţiuni, dezvoltarea morală a individului acţionează 
asupra formării a două componente importante a personalităţii carac-
terul şi cultura [1, p.142-145]. 

Adept al poziţiei antropologice culturale a lui R. Linton [Apud 36, 
p.72], conform căreia enculturaţia este decisivă în orientarea şi în evo-
luţia funcţionalităţii Eu-lui sau conştiinţei de sine a copilului/adolescen-
tului datorită funcţionării reţelei de relaţii de rol, stabilite de sistemul 
social. Formarea Eu-lui persoanei este cea mai dificilă problemă psiho-
logică şi de educaţie. G.W. Allport a cercetat-o în contextul stadialităţii 
dezvoltării şi formării conduitei morale, pe care l-a structurat astfel: 

1. stadiul iniţial, primii trei ani de viaţă se caracterizează prin 
dezvoltarea Eu-lui corporal (simţul ce rezultă din dezvoltarea 
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senzaţiilor organice şi maturizarea funcţiilor tuturor siste-
melor organismului, inclusiv sub influenţa factorilor externi); 
simţul identităţii Eu-lui (percepţia legată de nume, de sine ca 
personalitate, de delimitarea sa de la ceilalţi etc.; respectul faţă 
de sine, care se formează în cadrul interacţiunii copilului cu 
alte persoane, manifestându-se variat, chiar şi prin nega-
tivismul exprimat ca refuz de a mânca, de a se supune etc. 

2. stadiul al doilea / vârsta preşcolară de la 4-6 ani se manifestă 
prin extensia simţului Eu-lui corporal şi a imaginii Eu-lui,  
care continuă să se dezvolte şi să se perfecţioneze până şi în 
cadrul adolescenţei. 

3. Stadiul al treilea / vârstă şcolară mică de la 6-12 ani care se 
manifestă prin intensificarea şi consolidarea identităţii Eu-lui 
şi al imaginii de sine datorită lărgirii orizontului său inte-
lectual şi social prin dobândirea noului statut de elev. Astfel, 
începe să se dezvolte Eu-l ca factor raţional, prin care copilul 
începe să gândească reflexiv şi formal, convingându-se de im-
portanţa respectării valorilor şi a normelor morale. La această 
vârsta copilul începe a-şi formula scopuri morale. 

4. stadiul al patrulea / adolescenţa reprezintă o etapă deosebit de 
complexă şi contradictorie, dar calitativ diferită de cele ante-
rioare, fiindcă individul încearcă diferite roluri sociale şi 
depune un efort conştient în trasarea şi alegerea unui scop în 
viaţă, în integrarea morală, profesională şi socială, ceea ce 
contribuie la căutarea reînnoită, la fortificarea identităţii de 
sine şi a imaginii de sine [1]. 

În contextul stabilirii determinantelor şi reperelor teoretice ale 
educaţiei morale nu putem trece cu vederea Concepţia abordării şi 
construirii sistemice a procesului educaţiei, elaborată de grupul de sa-
vanţi ruşi: В. А. Караковский, Л. М. Новикова şi Н. Л. Селиванова. 
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Concepţia dată abordează educaţia ca proces centrat asupra 
dezvoltării personalităţii, esenţa căruia constă în crearea condiţiilor de 
dezvoltare sistemică şi sistematică a individului şi transformarea lui  
în subiect activ, personalitate şi individualitate, actor al propriei for-
mări/autoformări. 

În conformitate cu autorii concepţiei, eforturile familiei, şcolii şi 
comunităţii trebuie să fie orientate asupra realizării a cinci sarcini: 
formarea la copii a unei imagini a lumii integre, reale, fundamentate 
din punct de vedere ştiinţific; formarea conştiinţei civice a perso-
nalităţii cetăţeanului responsabil de destinele Patriei sale; familiarizarea 
copiilor cu valorile universale ale omenirii şi formarea unei conduite 
centrate pe valorificarea acestora; dezvoltarea creativităţii şi a auto-
conştiinţei, a Eu-lui propriu, a tendinţei spre autorealizare. 

Conţinutul educaţiei va fi determinat de explorarea activă a 
valorilor fundamentale: Omul, Familia, Munca, Cunoştinţele, Cultura, 
Patria, Pământul/Planeta/Lumea, Pacea. Evident că sistemul educaţiei 
se bazează pe principiile umanismului şi a moralei [44; 253; 257 etc.]. 

În consens cu această concepţie vine şi concepţia elaborată de  
Н. Е. Щуркова – Formarea modului de viaţă demnă de Om [257]. 

Observăm că genericul concepţiei ne orientează spre esenţa ei 
care posedă în caracter filosofic profund. Modul de viaţă reprezintă 
componenta fundamentală sociopsihologică şi existenţială a procesului 
de formare a personalităţii. Modul de viaţă demnă de Om, reprezintă 
existenţa individului în lume, conduita centrată pe conştiinţa morală şi 
aspiraţiile omului spre adevăr, bine şi frumos. Scopul educaţiei 
conform concepţiei vizate – formarea personalităţii, capabile să-şi 
construiască o viaţă demna de Om. Aici cel mai important este blocul 
esenţial de obiective ale formării personalităţii, care sunt centrate pe 
formarea Omului ca fiinţă morală în acţiune (homo moralis). 

Alte două blocuri, dezvoltarea intelectuală în baza constituirii 
cogniţiei şi reflecţiei, estimării, conştientizării (homo sapiens) şi a 
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capacităţii de creare (homo creatus), completează idealul educativ. 
Astfel, acesta ne orientează spre valorificarea triadei interconexe dintre 
dezvoltarea raţionalului, spiritualului şi a creativităţii. Numai omul 
care a atins, în cadrul formării personalităţii sale, esenţa triadei 
nominalizate, este în stare să-şi construiască o viaţă demnă de Om 
[257]. Conţinutul educaţiei, conform viziunii lui Н. Е. Щуркова, 
configurează trei direcţii: filosofică, dialogată şi etică. 

Numai o educaţie filosofică dezvoltă gândirea abstractă, formează 
capacitatea de analiză, generalizare, de observare şi evaluare a 
fenomenelor, realităţilor vieţii, a legităţilor ei şi contribuie la formarea 
subiectului acţiunii, vieţii, adică a personalităţii, apte de a face alegeri,  
a-şi elabora şi urma o anumită poziţie de viaţă. 

Educaţia dialogată ţine de modalitatea şi calitatea de interacţiune 
pedagogică permanentă a educatorului şi educatului, dar şi a educa-
tului cu sine. 

Educaţia etică este axată pe valorificarea normelor şi valorilor, a 
modului de viaţă demnă de Om. Esenţa: formarea unei atitudinii 
filosofice faţă de Om ca valoare supremă a umanităţii. 

Aşadar, educaţia morală ca dimensiune existenţială şi ideal peda-
gogic, incumbă mai multe teorii şi concepţii reprezentative, abordate 
de teoreticieni şi practicienii din domeniul ştiinţelor educaţiei, cert, 
însă este faptul că acestea reprezintă valori ştiinţifice incontestabile 
care reliefează importanţa şi orientează educaţia morală, formarea unei 
coeziuni, a unităţii dintre conştiinţa morală şi conduita morală, care  
i-ar permite omului să-şi valorifice potenţialul său, edificând o viaţă 
demnă şi fericită. 

Unitatea dintre conştiinţa morală ce include: noţiunile, repre-
zentările, ideile, concepţiile morale; sentimentele şi atitudinile, aspi-
raţiile morale, convingerile, idealul moral şi conduita morală, care 
asigură logica şi coerenţa manifestărilor persoanei prin ansamblul de: 
competenţe/priceperi, deprinderi, obişnuinţe morale; voinţă morală şi 
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caracter integru – reprezintă chintesenţa conduitei omului centrat pe 
acţiunea morală şi a determinantelor teoretice analizate. 

 
 
 

4.2. DEFINIREA EDUCAŢIEI MORALE ŞI RATIFICAREA VALORICĂ  
A CONDUITEI MORALE ÎN FAMILIE 

 
Esenţa şi caracteristica definitorie a omului şi umanităţii o 

constituie moralitatea şi acţiunea morală. Formarea morală a fiinţei 
umane reprezintă una dintre sarcinile educaţiei dintotdeauna. 

Educaţia morală reprezintă dimensiunea cea mai profundă şi mai 
extinsă a activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii, proiectată şi 
realizată în baza valorilor etice [50, p.127]. 

Impactul şi resursele acestei dimensiuni sunt apreciate de unii 
cercetători ca educaţia însăşi [166, p.401], care gravitează în jurul 
valorificării binelui moral, asumat şi exteriorizat în plan individual şi 
social prin comportamentul persoanei ce denotă unitatea, coerenţa şi 
interconexiunea conştiinţei şi conduitei morale. Definirea conceptului 
de educaţie morală presupune raportarea dimensiunii vizate la noţiu-
nea de morală, care va fi analizată din perspectiva filosofiei, psihologiei 
sociale şi pedagogiei. 

Astfel, din perspectivă filosofică, morală desemnează o teorie a 
relaţiilor omului cu lumea şi cu sine, care evidenţiază rolul activ al 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Redaţi esenţializat teoriile şi concepţiile educaţiei morale. 
2. Analizaţi şi explicaţi procesul formării personalităţii omului. 
3. În ce constă conştiinţa morală şi conduita morală ? 
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conştiinţei umane în formarea-dezvoltarea personalităţii [50, p.127]. 
Dicţionarul de filozofie Larousse oferă o definiţe concisă şi explicită: 
morala este ştiinţa binelui şi a regulilor acţiunii umane. După cum am 
menţionat anterior, din optica filosofiei practice, care reprezintă o parte 
a filosofiei consacrată problemei acţiunii umane, morala include ref-
lecţia şi acţiunea umană axate pe dobândirea fericirii [72, p.127]. 

Din perspectiva psihologiei sociale, morala reprezintă o formă a 
conştiinţei sociale care reflectă existenţa socială la nivel teoretic/con-
ceptual, ideologic, normativ şi practic, adică acţional şi comporta-
mental [92, p.21-22]. 

Perspectiva pedagogică ne orientează spre cultivarea morală a per-
soanei. Ea conturează finalităţile, traseul, conţinutul şi metodologia for-
mării-dezvoltării conştiinţei şi conduitei morale a personalităţii în uni-
tatea şi interconexiunea manifestării acestora [3; 36; 49; 50; 99; 254 etc]. 

Aşadar, formarea conştiinţei morale include componenta teore-
tică ce presupune familiarizarea subiectului cu ansamblul de concepte, 
norme, judecăţi, raţionamente morale, idei, concepţii, inclusiv senti-
mente şi atitudini morale, care vor contribui, substanţial, la formarea 
convingerilor, aspiraţiilor şi idealului moral al personalităţii. 

Articularea şi consolidarea acestora în cadrul vieţii şi a educaţiei 
familiale se va realiza prin interiorizarea şi respectarea normelor şi 
valorilor morale, adoptate şi valorificate la maximum, permanent de 
toţi membrii acesteia, adulţi şi copii. 

Formarea conduitei morale în cadrul familiei se desfăşoară conco-
mitent cu formarea conştiinţei, adulţii urmărind ca asimilarea unei norme 
să fie corelată cu acţiuni concrete, exersate şi repetate continuu pentru a 
forma deprinderi şi obişnuinţe morale, care se vor structura treptat în 
voinţa morală şi caracterul integru, valoros din punct de vedere axiologic.  

Întrucât obiectivele educaţiei morale se situează pe cele două  
axe, formarea conştiinţei morale şi a conduitei morale, obiectivele spe-
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cifice acesteia, proiectate, urmate şi realizate în procesul educaţiei 
familiale vizează: 

I. La nivelul formării conştiinţei morale: 
− formarea-dezvoltarea capacităţilor cognitive morale (per-

cepţii, reprezentări, noţiuni, judecăţi, raţionamente morale); 
− formarea-dezvoltarea capacităţilor afective, motivaţionale, 

volitive, morale (sentimente, interese, competenţe, trăsături 
moral-volitive); 

− formarea-dezvoltarea convingerilor morale, a capacităţilor 
reflexive şi de interiorizare conştientă a normelor morale 
(care asigură analiza şi sinteza în plan filosofic, dar şi psi-
hosocial, marcând trecerea de la nivelul teoretic la nivelul 
acţional-practic al conştiinţei morale. 

II. La nivelul formării conduitei morale: 
− formarea-dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor morale 

(componente ale competenţelor ce au fost consolidate până la 
nivelul automatismelor/acţiuni morale automatizate); 

− formarea-dezvoltarea obişnuinţelor morale, ca componente 
automatizate, perfecţionate prin intensificarea motivelor 
interne ale acţiunii ce au impact stabilizator; 

− formarea-dezvoltarea atitudinilor şi a trăsăturilor moral-voli-
tive de caracter, ceea ce determină consecvenţa şi coerenţa 
acţiunii şi conduitei morale [49; 50]. 

Evident că managerii şcolari care conduc şedinţele, atelierele din 
cadrul şcolilor pentru părinţi ce funcţionează în instituţiile de învă-
ţământ sunt, pur şi simplu, obligaţi, să iniţieze familia/părinţii în do-
meniul educaţiei morale a copiilor, începând cu acordarea ajutorului în 
proiectarea obiectivelor şi a conţinutului muncii, acţivităţilor; utilizării 
metodelor de realizare a acestora pentru a spori competenţa adulţilor şi 
a corela educaţia morală familială cu cea şcolară. 
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În formarea părinţilor şi copiilor este necesar de centrat pe res-
pectarea particularităţilor de vârstă, pe familiarizarea ambelor părţi cu 
specificul educaţiei morale şi structurile personalităţii umane, inclusiv 
cu nivelurile şi posibilităţile ratificării valorice a conduitelor morale.  

Atât în practica familiei, cea şcolară, şi cea comunitară, este 
necesar de observat şi validat, dezaprobat, sancţionat sau, invers, de 
încurajat şi consolidat conduitele dezirabile şi/sau indezirabile ale 
copiilor, elevilor, adulţilor. 

Experienţa avansată privind educaţia morală şi analiza vieţii, rela-
ţiilor familiale, demonstrează eficienţa a patru niveluri ce ţin de dis-
cursul valorizator în plan etic, definite şi descrise de M. Aiken [Apud 
52, p.68-69]. Astfel, cercetătorul distinge:  

a) nivelul expresiv-evocativ ce constă în utilizarea mimicii şi a 
gesturilor în locul verbalizării unor expresii evaluative pentru a 
aprecia sau dezaproba unele acţiuni sau comportamente ale 
copiilor în situaţii concrete. Adulţii, în cadrul familiei, aplică 
frecvent acest mod de evaluare, transmitând anumite sentimente 
pentru redarea empatizării, încurajarea sau dezaprobarea unor 
fapte, comportamente ale copiilor. Important este să nu facem 
abuz în valorificarea nivelului dat; 

b) nivelul moral este unul foarte important, deoarece presupune 
valorizarea a două aspectele ale educaţiei morale, primul axându-
se pe cerinţele morale, iar cel de-al doilea – pe respectarea regu-
lilor şi standardelor morale. În acest sens, trebuie ca părinţii să 
cunoască ansamblul de cerinţe şi reguli/standarde morale, să le 
respecte, la fel, să fie în stare a formula cerinţe, constatări şi eva-
luări în baza acestora în conformitate cu vârsta copilului. Este 
important să înţelegem că nivelul evaluativ în formarea morală a 
copilului, constituie miezul logicii şi al strategiei fundamentale a 
familiei aplicate în educaţia morala a tinerei generaţii; 
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c) nivelul etic/al evaluării normative. Dacă la nivelul precedent, 
regulile şi standardele morale puteau să nu se analizeze, să nu se 
discute cu copiii, deoarece aceştia erau prea mici, atunci la acest 
nivel, copiii încep a înţelege esenţa normelor şi valorilor morale şi 
sunt capabili să le analizeze şi să înţeleagă că există situaţii când se 
fac unele abateri rezonabile de la acestea. Principalul aici rezidă în 
faptul, ca la început părinţii, iar mai apoi copiii, să poată argumenta 
decizia, sa despre schimbarea comportamentului şi alegerea făcută 
în favoarea unei sau altei reguli. 
Dacă la nivelul moral, precedent, întrebarea de bază este Ce tre-

buie să fac în situaţia dată?, apoi la nivelul etic, care presupune un grad 
mai înalt de abstractizare şi fundamentare, întrebarea care poate fi 
formulată de către părinţi copiilor săi este: Ce reguli sau principii 
morale trebuiesc respectate în situaţia dată? 

La prima vedere, întrebările par asemănătoare, însă esenţa lor 
diferă. În primul caz, de la copil se cere o decizie şi soluţionare concretă, 
iar la nivelul etic în cazul doi, pentru a răspunde la întrebare, copilul 
trebuie să analizeze regulile şi principiile morale care ar putea fi valo-
rificate în situaţia dată. Aici observăm implicarea gândirii critice şi a 
dezvoltării capacităţilor de soluţionare a conflictelor axiologice. 

d) nivelul post-etic sau cel al angajamentului existenţial. Acest 
nivel discursiv valorizator în plan etic atinge profunzimea filo-
sofică şi pune în discuţie sensul şi valoarea fiinţei umane prin 
conştientizarea echilibrului dintre heteronomie (lege impusă de 
alţii), socionomie (legea derivă din societate/standardele sociale) 
şi autonomie (legea impusă de sine). Finalitatea, aici, fiind liber-
tatea şi moralitatea ca responsabilitate individuală în corelaţie cu 
angajamentul existenţial al omului, adică acţiunea morală 
materializată în conduită. 
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În contextul identificării fundamentelor teoretico-aplicative ale 
educaţiei morale se impune determinarea precondiţiilor acesteia în 
cadrul familiei.  

Problema educaţiei, la general, şi cea privind educaţia morală, în 
special, presupune iniţierea părinţilor într-un limbaj şi o praxiologie 
care i-ar ajuta să formeze şi să cultive copiii pentru ca ei să fie apţi de  
a-şi construi o viaţă demnă şi a fi fericiţi. 

Astfel, formarea moralităţii în cadrul familiei, are nevoie de un şir 
de precondiţii: 

− sentimentul identităţii proprii şi a conştiinţei de sine este în 
centrul atenţiei părinţilor şi educaţiei familiale. Părinţii şi 
copiii discută şi analizează variate aspecte ale vieţii adulţilor şi 
ale vieţii şi conduitei copilului, axându-se în jurul răspun-
surilor şi explicaţiilor la întrebările Cine suntem? 

− acceptarea de sine reprezintă următorul aspect şi criteriu im-
portant în formarea morală a copilului. El se concentrează în 
jurul răspunsurilor la întrebarea Ce îmi place sau ce îmi do-
resc?, care se cere implicată sistematic în analiza şi evaluarea 
conduitei adulţilor şi copiilor în cadrul familiei. 

− modelul moral şi conştiinţa selectării şi urmării acestuia, vor 
conduce discuţiile şi comportarea în cadrul familiei spre 
înţelegerea importanţei exemplului pozitiv, etic al adulţilor 
sau fraţilor mai mari. Modelul persoanelor apropiate este 
important pentru orice vârstă, însă pentru copiii de vârstă 
preşcolară sau şcolară mică este decisiv. În situaţia dată nu 
sunt satisfăcătoare explicaţiile, conversaţiile pe teme etice de 
tipul: Cum trebuie să mă comport sau de la cine să iau 
exemplu?, dar se valorică modelele comportamentale concrete 
ce includ ansamblul de acţiuni şi fapte morale (comunicarea, 
relaţionarea reală şi modalitatea de a fi a persoanei); 
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− activizarea la copii a conştiinţei morale prin variate moduri, 
căi, strategii, fie la nivelul abordării şi soluţionării unor prob-
leme şi dileme morale, fie prin analize şi discuţii sistematice a 
aspectului Care este cel mai bun lucru pentru mine sau Care 
este cea mai valoroasă faptă în viaţa mea?, îmbinate cu 
argumentări şi comentării; 

− valorizarea conduitei morale şi a succesului reprezintă pre-
condiţia care incumbă ansamblul de comportamente mani-
festate de copil pe parcursul vieţii şi maturizării sale psiho-
fizice, morale şi sociale. Aici foarte valoroase şi eficiente sunt 
încurajările, îndemnurile adulţilor, aprobarea şi aprecierea 
faptelor copilului. La fel, necesită o atenţie deosebită discuţia 
şi analizele permanente a celui mai dificil, dar important 
aspect existenţial, concentrat în întrebarea: Cum am procedat/ 
acţionat? Evident că părinţii trebuie să cunoască esenţa edu-
caţiei morale, să posede o atitudine şi competenţe vizavi de 
implicarea adecvată a copilului în toate domeniile vieţii de 
familie, în autoevaluarea şi estimarea fenomenelor familiale 
prin responsabilizarea lui, crearea situaţiilor educative şi de 
succes pentru a forma la copii interesul, aspiraţiile morale, 
deprinderile şi obişnuinţele morale. 

 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Ce presupune şi cum se realizează educaţia morală ? Care 
este scopul ei ? 

2. Elaboraţi obiectivele şi conţinutul educaţiei morale în cadrul 
familiei. 

3. Care sunt precondiţiile educaţiei morale în familie ? 
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4.3. PRINCIPIILE ŞI METODOLOGIA EDUCAŢIEI MORALE 
 

Familia ca mediu natural, firesc şi instituţie socială primară în 
care apare, creşte, se dezvoltă şi se educă copilul, trebuie să creeze un 
şir de condiţii şi să respecte particularităţile de vârstă, inclusiv prin-
cipiile educaţiei morale. Evident că metodologia şi conţinuturile edu-
caţiei morale sunt centrate în jurul celor două axe specificate şi carac-
terizate anterior: formarea-dezvoltarea conştiinţei morale şi formarea-
dezvoltarea conduitei morale. În conformitate cu ele, am definit în 
subcapitolul precedent, obiectivele educaţiei morale. Acum urmează să 
precizăm conţinutul, principiile şi metodologia educaţiei morale. 

În această activitate ne-am axat pe analiza numeroaselor viziuni, 
idei şi modele pedagogice ale lui P. Andrei [2], G. Almond [Apud 81],  
R. Hubert [Apud 48], S. Cristea [50], Marin Călin [35], I. Nicola [141], 
C. Cucoş [52], В.А. Сухомлинский [254], Е. Щуркова [259] etc. 

Aderând la accepţiunile esenţiale ale educaţiei morale, am dez-
voltat şi completat aspectele nominalizate în titlul subcapitolului dat. 

Centrându-ne pe acţiunea morală, considerăm că părinţilor 
trebuie să le fie clar că ei vor învaţă copilul să se raporteze la cerinţele 
adulţilor vizavi de respectarea normelor morale (heteronomie), la cele 
ce derivă din exigenţele societăţii (socionomie) şi la propriile cerinţe, la 
Eu-l său (autonomie). De aici, observăm că conţinutul specific al edu-
caţiei morale reflectă componentele: formarea conştiinţei şi conduitei 
morale, educaţia moral-civică şi educaţia moral-individuală [50, p.129]. 

Prima componenta a fost abordată detaliat în subcapitolele 
precedente, vom aborda celelalte două. 

Educaţia moral-civică are un conţinut preponderent social ce 
include ansamblul de cunoştinţe şi competenţe etico-sociale şi se 
manifestă la nivel de formare şi cultivare: umanistă, patriotică, civică, 
democratică, economică, juridică, ecologică, care va asigura cunoaş-
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terea şi respectarea normelor morale şi a legislaţiei în diferite domenii 
ale vieţii sociale/comunitare şi familiale [50]. 

Educaţia moral-individuală are un conţinut determinat prin ra-
portarea omului la sine, exprimându-se la nivel de educaţie filosofică şi 
religioasă. Evoluţia şi valorificarea acestor conţinuturi în grade ale 
educaţiei morale, asigură un ansamblu de achiziţii obiectivate sub 
forma unor virtuţi personale / sinceritate, punctualitate, curaj, onesti-
tate etc. şi sociale / atitudini civice: politice, naţionale, umaniste, juridice 
etc. Concretizarea componentelor prin analiza conţinutului acestora 
asigură explicaţia metodologiei respective. 

Metodologia educaţiei morale include ansamblul de metode şi 
procedee care pot fi divizate în două modele orientative: un model 
strategic şi un model instrumental [50, p. 129]. Evident că modelul 
strategic propune integrarea metodelor morale pe două coordonate 
fundamentale: instruirea morală centrată pe cunoaşterea aspectelor teo-
retice (valori, norme, principii, reguli morale) şi valorificarea acestora 
în conduita morală / practica comportării. 

După cum se poate observa clasificarea metodelor propuse de noi 
în subcapitolul 5, se încadrează perfect în modelele nominalizate. 

Dacă modelul strategic are menirea să ne orienteze spre îmbinarea 
optimă a metodelor de iniţiere-instruire morală cu cele de formare a 
conduitei morale, apoi modelul instrumental ne îndreaptă spre analiza 
şi raportarea valorificării metodelor la obiectivele educaţiei şi contri-
buie la stimularea, motivarea şi consolidarea acţiunii şi comporta-
mentului moral sistematic. 

Astfel, în conformitate cu Modelul strategic al educaţiei morale, 
putem proiecta obiectivele generale şi aplica metodele expozitiv-euris-
tice de expunere morală: povestirea, explicaţia, prelegerea morală, 
conversaţia morală, dialogul moral, dezbaterea etică, studiul de caz etc. 
în îmbinare cu metodele intuitiv-explorative: modelul/exemplul moral, 
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exerciţiul moral şi metodele centrate pe evaluarea acţiunii morale: 
aprobarea, dezaprobarea, opinia publică etc. 

Modelul instrumental al educaţiei morale ne orientează spre 
valorificarea concretă şi în detalii a formelor, metodelor prin a implica 
variate procedee şi tehnici, a le îmbina organic şi eficient în raport cu 
obiectivele pe termen scurt preconizate pentru realizarea imediată în 
conformitate cu vârsta copiilor şi situaţia reală. 

Sigur că mediul familial se deosebeşte de cel şcolar, însă aşa 
metode ca: explicaţia, pledoaria, demonstraţia a unor ilustraţii/mate-
riale cu tematică morală; convorbirea morală, axată pe procedee de 
analiză şi dialog moral, dezbaterea, comentariul moral; exemplul moral 
cu procedee de analiză-comentariu al situaţiilor reale sau imaginare 
din viaţă; exerciţiul moral bazat pe procedee de motivare externă (or-
din, dispoziţie, îndemn, apel, sugestie, încurajare, stimulare prin re-
compense) şi motivare intrinsecă (exersarea prin procedee de auto-
evaluare morală), inclusiv procedeele ce ţin de aprobarea şi dezapro-
barea morală (observaţie, ironie, reproş, sancţiune etc.) – demon-
strează posibilităţile funcţionale ale modelului instrumental. 

Întrucât, acţiunile educative trebuie să fie conformate normelor  
şi regulilor, cerinţelor pedagogice funcţionale, propunem spre atenţia 
educatorilor/părinţilor, câteva principalii generale ale educaţiei mo-
rale, de care, aceştia trebuie să ţină cont în educaţia copiilor (familială 
şi şcolară): 

− Principiile corespondenţei pedagogice dintre teoria morală şi 
practica morală; 

− Principiul valorificării resurselor şi al disponibilităţilor pozitive 
ale personalităţii umane în vederea eliminării celor negative; 

− Principiul unităţii şi al continuităţii axiologice între toate for-
mele de proiectare, realizare şi dezvoltare a educaţiei morale; 

− Principiul diferenţierii educaţiei morale în funcţie de determi-
nările sale particulare/vârstă, context educaţional [Apud 51]. 



 155 

În contextul educaţiei familiale, principiile vizate pot fi derivate şi 
dezvoltate într-un set de principii particulare, adecvate unui anumit tip 
de familie (completă, incompletă, din mediul urban sau rural etc.). 

Astfel, educaţia morală în familie va avea de câştigat, dacă părinţii 
respectă: principiul valorificării echilibrarea a conţinuturilor generale 
a educaţiei (educaţia morală, intelectuală, tehnologică, estetică şi 
psihofizică) prin accentuarea esenţei şi a valorilor etice ale acestora; 
principiul îmbinării optime şi armonioase a modelelor 
masculin/patern şi feminin/matern în formarea-dezvoltarea persona-
lităţii copilului; principiul corelării funcţionale a unităţii cerinţelor, 
iniţierii, stimulării în acţiunea şi consolidarea convingerilor morale; 
principiul centrării educaţiei morale pe valorile universale/etern-
umane prin interiorizarea valorilor naţionale şi familiale în baza 
unui feed-back optim. 

În condiţiile pedagogiei postmoderne şi a valorizării relaţiilor 
familiale democratice, principiile educaţiei morale au ponderea unor 
axiome, care includ în sine şi concentrează setul de norme funda-
mentale/imperative cu caracter flexibil şi relevant pentru orientarea şi 
ghidarea formării-dezvoltării morale a copiilor în cadrul familiei. 

 
 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Stabiliţi conţinutul şi elaboraţi strategii de educaţie morală a 
copiilor în cadrul familiei. 

2. Analizaţi şi comentaţi principiile educaţiei morale. 
3. Elaboraţi strategii de educaţie morală în cadrul familiei pentru 

adolescenţi, preadolescenţi şi preşcolari. 
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4.4. AUTOEDUCAŢIA MORALA ŞI PERFECŢIONAREA SPIRITUALĂ  
 

Strategia orientării spre autoeducaţia morală, formarea şi auto-
perfecţionarea spirituală, orientează individul spre folosirea raţională a 
timpului prin intermediul aplicării unor metode, tehnici care incită la 
reflecţii, autoanalize, autocunoaştere, autodeterminare, evidenţiere şi 
cizelare a Eu-lui, reformare a unor trăsături de personalitate; formarea 
convingerilor, credinţei, reprezentărilor şi sentimentelor în confor-
mitate cu standardele valorice superioare. O mare importanţă aici are 
educaţia religioasă, care ne înnobilează mintea şi sufletul, ne deschide 
spiritul către experienţe culturale diverse. Cunoaşterea valorilor reli-
gioase, spirituale, respectarea alterităţii religioase constituie un semn de 
moralitate şi culturalitate. Experienţa empirică şi cercetările din dome-
niul ştiinţelor educaţiei, demonstrează unul dintre cele mai importante 
momente din viaţa omului: persoana educată din punct de vedere 
spiritual, atinge un sens profund al vieţii şi al existenţei umane, fiind 
axată pe credinţă, pe acţiunea morală, responsabilitate şi iubirea apro-
apelui [7; 15; 35; 53; 62; 78; 125; 253 etc.]. În temeiul celor relatate, 
observăm că educaţia spirituală este într-o strânsă conexiune cu 
educaţia religioasă şi educaţia morală, deoarece ambele asigură un 
ansamblu de achiziţii obiectivate într-un şir de virtuţi personale cu 
conţinut determinat, în mod preponderent, prin raportarea omului la: 
sine, semeni, Lume, Univers, Dumnezeu, exprimându-se clar la nivel 
de comportament, poziţie socială, educaţie filosofică, educaţie etică, 
educaţie religioasă.  

Metodologia autoeducaţiei ca şi metodologia educaţiei morale 
include două modele: strategic de perspectivă şi instrumental. 

În această ordine de idei, modelul strategic de perspectivă a 
perfecţionării morale şi spirituale, presupune aplicarea metodelor şi 
procedeelor raportate la obiectivele globale, care asigură formarea spi-
ritualităţii şi a conştiinţei moral-spirituale. După cum s-a menţionat 
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anterior, aici se îmbină metodele expozitiv-euristice (lectura; explicaţia; 
povestirea; conversaţia morală; dialogul moral/spiritual; dezbaterea cu 
caracter moral, filosofic, religios; studiul de caz; povaţa) cu rugăciunea 
şi metodele ce stimulează cunoaşterea de sine (reflecţia, autoanaliza, 
introspecţia, autoaprecierea şi autoactualizarea). 

Modelul instrumental este axat pe valirificarea metodelor intui-
tiv-active de formare a conduitei: exerciţiul moral/spiritual; exemplul 
moral/spiritual; opinia publică; aprobarea; dezaprobarea; jurnalul intim; 
agenda personală; portofoliul autoperfecţionării morale şi spirituale. 

Modelele elucidate ne orientează spre realizarea calitativă a edu-
caţiei familiale şi a celei şcolare în scopul pregătirii copilului pentru a 
trece la autoeducaţie, iar funcţia centrală a autoeducaţiei rezidă în 
transformarea obiectului educaţiei în subiect [36]. Prin urmare, părinţii 
trebuie să cunoască nu numai particularităţile de vârstă şi de perso-
nalitate a copiilor, esenţa procesului educativ familial, ci şi specificul 
autoeducaţiei, metodele şi procedeele de formare a premiselor acesteia, 
etapele constituirii conştiinţei de sine şi legităţile dezvoltării spirituale 
şi morale a individului. În acest context vom elucida obiectivele şi 
metodele care pot fi aplicate de adulţi şi adolescenţi în propria formare 
şi autoeducaţie în corelaţie cu analiza legităţilor dezvoltării spirituale  
şi morale. Totodată vom aborda folosirea eficientă a timpului liber, 
abordat ca prioritate valorică a individului, care conştientizează 
importanţa perfecţionării permanente, inclusiv a ireversibilităţii şi li-
mitării timpului.  

Obiectivele autoeducaţiei şi autoperfecţionării punctează traseul 
de orientare a individului spre optimizarea unor trăsături de perso-
nalitate sub aspect spiritual, moral, intelectual, tehnologic, estetic, psi-
hofizic. Pentru ca procesul dat să se realizeze eficient, adulţii trebuie să 
ştie că autoeducaţia conştientă şi intenţionată este realizabilă în jurul 
vârstei de 16 ani, atunci când observăm manifestarea semnelor matu-
rităţii şi a autonomiei morale. Faptul respectiv, de loc nu înseamnă că 
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părinţii vor rata posibilitatea de a iniţia şi orienta copilul de 6-7 ani 
spre procesul de autocontrol şi autoeducaţie, familiarizare cu elemen-
tele de bază ale filosofiei practice.  

În cercetarea şi elaborarea stratgiei date, ne-am axat pe nivelurile 
de evoluţie a judecăţii morale, studiate şi explicate de L. Kohlberg 
[111], care făcea distincţie între nivelul premoral (4-10 ani), cel al mo-
ralităţii convenţionale (10-13 ani) şi nivelul autonomiei morale (după 
13 ani). Experimentul de iniţiere al părinţilor şi adolescenţilor în 
domeniul autoeducaţiei şi autoperfecţionării a permis să includem în 
tematica activităţilor nu numai aspecte teoretice despre particularităţile 
de personalitate şi de vârstă, ci şi legităţile, metodele dezvoltării spiri-
tuale a omului [15; 53; 125; 253 etc.]. Prezentăm succint conţinutul 
acestora, dar considerăm că pedagogii şi părinţii nu se vor opri aici, ci 
îşi vor aprofunda cunoştinţele în ceea ce priveşte formarea spiri-
tualităţii. Aceste cunoştinţe, pe lângă faptul că sunt necesare şi im-
portante oricărui individ care a decis să se orienteze spre valorizarea 
spiritualităţii sale şi a copiilor săi; pentru a-şi trăi viaţa onest, cu dem-
nitate, armonios şi sănătos – mai sunt şi foarte interesante şi utile 
pentru persoanele din jurul nostru, deoarece reprezintă modele de ref-
lecţie şi acţiune filosofică şi spirituală. Cunoştinţele vizate şi strategiile 
perfecţionării spirituale le putem afla în literatura de specialitate cu 
caracter filosofic, religios, psihologic, esoteric etc. Noi le vom prezenta 
sintetic sub forma unor legităţi-trepte, pe care trebuie să le conştien-
tizeze şi să le urce individul în ascensiunea sa spre autodesăvârşirea 
spirituală şi morală, pentru a obţine unitatea dintre conştiinţă şi 
conduită; idee-gând, acţiune-faptă şi comportament. 

Prima treaptă în dezvoltarea şi perfecţionarea spirituală este 
dobândirea încrederii în sine şi iubirea, stima adevărată a apro-
apelui, care presupune o muncă asiduă de autoanaliză şi proiectare 
pozitivă a propriei persoane şi abordarea altor oameni în strânsă legă-
tură cu conturarea scopurilor vieţii, aspiraţiilor de perspectivă, analiza 
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personalităţii sale în conformitate cu formarea unităţii dintre minte, 
suflet şi corp. Acest pas îl putem lega de determinarea scopurilor 
individului, stabilirea poziţiei sale şi precizarea aspiraţiilor, tendinţelor, 
orientării spre o colaborare şi relaţionare eficientă cu alte persoane. 

Următoarea treaptă presupune formarea poziţiei de principiu: 
să nu te judeci pe tine însuţi şi pe alte persoane. Fiecare dată când te 
judeci pe tine, treci la învinuirea şi judecata altor persoane, deoarece 
omul nu se poate judeca timp îndelungat numai pe sine. Procesul dat 
poate continua la nesfârşit, el ne epuizează forţele psihice, morale şi 
fizice, sustrăgându-ne de la adevăratul proces de autoperfecţionare. În 
contextul respectiv, facem o precizare: analiza, autoanaliza, introspecţia 
şi alte metode de studiere a propriei persoane sau a altora nu are nimic 
comun cu judecata, aceasta presupunând emiterea unor idei, sentinţe 
cu caracter negativ şi distructiv, ce nu permit individului să se per-
fecţioneze spiritual.  

Treapta a treia ne orientează spre aprecierea, susţinerea şi 
încurajarea propriei persoane şi a altor persoane prin axarea pe 
gândirea de tip pozitiv. Lauda, susţinerea cuiva sau autoaprobarea 
activizează spiritul, creează liniştea şi bucuria sufletească, făcându-l pe 
om mai atent, empatic, lărgindu-i conştiinţa, pe când, judecata, apre-
cierea negativă, invers, o îngustează, făcându-ne egoişti şi invidioşi. 
Persoanele care lucrează asupra cizelării sale spirituale au observat că 
de fapt, în viaţa şi activitatea cotidiană a omului lesne putem găsi 
lucruri, acţiuni, comportamente frumoase, care merită aprecierea 
noastră, însă noi am devenit reci, neatenţi, indiferenţi, pizmaşi, lenoşi. 
Trăim de parcă suntem veşnici şi o să dovedim să ne corectăm, de 
parcă scriem viaţa pe maculator, iar mai târziu vom transcrie totul ce 
nu este bine, pe foi curate. Considerăm că am avea de câştigat cu toţii, 
dacă ne-am învăţa să preţuim timpul, viaţa noastră, fiecare clipă şi să 
ne stimăm cu adevărat pe noi şi apropiaţii noştri.  
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Treapta a patra ne orientează spre a fi sinceri cu propria per-
soană şi cu cei din jur în faptele şi acţiunile noastre. Perfecţionarea 
spirituală este imposibilă în afara sincerităţii şi onestităţii. Atunci când 
reuşim să fim sinceri, cinstiţi ne simţim fericiţi.  

Treapta a cincea ne iniţiază în respectarea legităţii spirituale 
care ne învaţă şi cere ca omul să fie responsabil. Calea autoprefecţio-
nării spirituale, decizia luată de a ne autoeduca, reprezintă deja ale-
gerea individului de a fi responsabil, ceea ce presupune acţiuni bine 
gândite, eficiente în relaţia cu sine, cu alte persoane, natura, sociumul, 
cu Universul şi Dumnezeu. 

Treapta a şasea ne ajută să conştientizăm faptul că capacitatea 
omului de a se orienta spre viitor/perspectiva vieţii reprezintă o 
legitate, care ne învaţă să folosim posibilităţile actuale pentru a 
proiecta şi desfăşura acţiunile morale în timp. Să nu ne gândim 
permanent şi să ne concentrăm asupra evenimentelor negative din 
trecut, fiindcă aceasta ne sustrage de la realizările prezente şi cele de 
viitor, de la esenţa vieţii. Psihologii ne învaţă să ţinem minte trecutul, 
să facem anumite concluzii, dar să nu ne axăm pe eşecurile care au  
fost, analizându-le la nesfârşit, deoarece acest lucru ne macină sufletul 
şi forţele noastre, distorsionează autoactualizarea; împiedică să ne 
formăm şi dezvoltăm moralitatea şi sufletul. 

Legitatea perfecţionării spirituale pe care urmează s-o prezentăm 
se află într-o strânsă legătură cu conţinutul celorlalte legităţi – trepte 
Această legitate-treaptă ne orientează spre armonizarea relaţiilor 
interpersonale şi a climatului, spaţiului din jurul nostru. Fiecare 
individ trebuie să se înveţe a stabili şi a întreţine relaţii interpersonale 
decente, sănătoase, demne cu semenii săi. În familie, dar şi în comu-
nitate fiecare persoană trebuie să se înveţe a primi realitatea adecvat, 
orientându-se spre conştientizarea, optimizarea, armonizarea feno-
menelor existenţiale. 
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Desigur, cunoaşterea legităţilor-treptelor autoperfecţionării de-
scrise ne incită spre aprofundarea cunoştinţelor în domeniul eticii, 
spiritualizării educaţiei, autoperfecţionării morale şi filosofice, manage-
mentului timpului.  

În scopul optimizării colaborării şcoală – familie, acordării părin-
ţilor a unui ajutor concret şi calificat în educaţia copiilor şi plecând de 
la aspectele aplicative ale pedagogiei şi filosofiei practice, propunem un 
Curriculum de educaţie a părinţilor pentru formarea competenţelor 
de cultivare a copiilor cu privire la orientarea lor spre autoeducaţie 
şi consumarea eficientă a timpului liber/managementul timpului 
liber în familie. Curriculumul poate fi aplicat şi completat, dezvoltat la 
necesitate de managerii/diriginţii şi psihologii şcolari. 

Potrivit tendinţelor teoriei curriculare şi a concepţiei cu privire la 
educaţia pentru familie [58; 61], competenţa şi eficienţa familiei vizavi 
de orientarea copiilor spre autoeducaţie se poate evalua şi aprecia 
pozitiv dacă părinţii posedă următoarele competenţe: 

− studiază activ şi cunosc particularităţile de vârstă şi de perso-
nalitate a copiilor, aspiraţiile şi interesele acestora; 

− asigură copiilor un cadru familial moral, material, afectiv, 
spiritual şi temporal de calitate; 

− orientează şi determină copiii să se manifeste pozitiv şi eficient 
pe traseul timp şi timp liber în conformitate cu aptitudinile, 
aspiraţiile morale şi necesităţile proprii şi a familiei sale; 

− formulează cerinţe unice faţă de copii cu privire la auto-
educaţie, autoperfecţionarea şi consumarea timpului şi pot 
servi drept modele demne de urmat în acest sens; 

− colaborează permanent cu instituţia de învăţământ în direcţia 
optimizării educaţiei formale şi nonformale a copiilor pentru 
a pune în valoare autoeducaţia acestora şi consumarea efi-
cientă a timpului şcolar şi a celui liber. 
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Scopul: familiarizarea părinţilor cu principiile, strategiile şi posi-
bilităţile consumării eficiente a timpului liber şi abordării acestuia ca 
valoare educativă şi spirituală de autoeducaţie şi autoperfecţionare. 

Strategii de educaţie a părinţilor: 
Dirigintele şi psihologul şcolar implică părinţii în alegerea stra-

tegiei de desfăşurare a şedinţei. Acestea pot fi: inductive, deductive, 
aplicative, euristice, teoretico-aplicative, mixte. 

Forme de organizare/desfăşurare: 
− atelier de iniţiere şi formare; 
− mese rotunde; 
− traning-uri; 
− adunări de părinţi; 
− consultaţii individuale şi în grup; 
− conferinţe teoretico-practice; 
− şezători; 
− expoziţii ale lucrărilor copiilor şi părinţilor realizate în timpul 

liber; 
− întâlniri cu personalităţi marcante din diferite domenii de 

activitate etc. 
Metode: 
− lectura; 
− explicaţia; 
− prelegerea; 
− studiul de caz; 
− discuţia; 
− reflecţia; 
− comunicări; 
− portofoliul familiei; exersarea; 
− conversaţia;  
− eseul filosofic; 
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− elaborarea proiectului personal şi al familiei de educaţie a 
copilului cu privire la folosirea şi dirijarea timpului liber în 
scopul autoeducaţiei şi autoperfecţionării. 

Obiective – cadru: 
• aprofundarea cunoştinţelor cu privire la valoarea filosofiei 

practice, a temporalităţii şi a educaţiei familiale în contextul 
formării deprinderilor pozitive de planificare-dirijare-moni-
torizare a timpului şi a timpului liber de către copii; 

• formarea abilităţilor şi competenţelor de proiectare a vieţii fa-
miliale în conformitate cu cerinţele unui mod sănătos de viaţă 
şi a unui regim de repartizare şi utilizare eficientă a timpului; 

• formarea unei imagini de sine prin prisma filosofiei practice, 
a valorificării timpului în scopul autoperfecţionării şi con-
struirii unui mod sănătos de viaţă pentru sine şi copii.  

Exemple de conţinuturi: 
1. Viaţa omului, filosofia practică, timpul şi timpul liber. 

Filosofia practică şi valorile etern-umane. 
Dimensiunile timpului. Viaţa omului şi consumarea timpului. 

Abordarea timpului ca valoare pentru a te realiza ca personalitate. 
Familia şi educaţia copiilor în contextul filosofiei practice. Timpul liber 
al omului. Timpul liber în cadrul familiei şi acţiunea morală. 

2. Dimensiunile timpului şi educaţia copilului. Conştiinţa 
morală a omului. 

Timpul formal / şcolar al copiilor şi timpul formal / profesional 
al părinţilor. Timpul informal / liber al părinţilor şi planificarea aces-
tuia. Timpul informal / liber al copiilor. Gestionarea timpului şi edu-
caţia copiilor în cadrul familiei. Loisir-ul şi acţiunea morală. 

3. Gândirea reflexivă şi autoperfecţionarea spirituală. Gestiona-
rea timpului şi sănătatea omului. Conştiinţa morală a omului, 
autoperfecţionarea spirituală şi filosofia practică.  
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Viaţa, gândirea reflexivă a omului, sănătatea şi timpul. Particu-
larităţile de vârstă, regimul de viaţă şi sănătatea omului. Regimul zilei 
în familie şi educaţia copiilor de la naştere până la maturitate. Modelul 
de gestionare a timpului de către adulţi şi educaţia copiilor în familie. 
Sentimentele şi aspiraţiile spirituale şi morale. Viaţa, spiritualizarea 
educaţiei şi existenţa umană. 

4. Gestionarea timpului şi formarea personalităţii copilului. 
Persoana ca valoare. Moralul şi spiritualul. 

Educaţia moral-spirituală şi gestionarea timpului. Educaţia inte-
lectuală şi managementul timpului. Educaţia tehnologică şi timpul 
omului. Educaţia estetică şi gestionarea timpului. Timpul şi educaţia 
psihofizică a copilului în cadrul familiei. Abordarea timpului ca valoare 
în educaţia familială a copilului.  

5. Educaţia pentru timpul liber, autoeducaţia şi autoperfecţio-
narea spirituală.  

Educaţia prin credinţă şi formarea calităţilor moral-spirituale în 
contextul temporalităţii şi timpului familial, şcolar şi a celui liber. 
Educaţia familială, autoeducaţia şi metodele de autoperfecţionare 
spirituală şi morală. Odihna şi educaţia pentru timpul liber. Valorile 
spirituale şi morale în contextul educaţiei familiale şi a gestionării 
timpului. Conştiinţa şi conduita morală 

6. Familia, şcoala şi timpul educaţional. 
Filosofia practică, familia şi şcoala în faţa problemei de gestionare 

eficientă a timpului şi a educaţiei pentru timpul liber. Timpul educa-
ţional şi timpul liber. Cultura consumării timpului liber şi cultura 
educaţiei pentru gestionarea calitativă a timpului. Părinţii şi copiii ca 
actori ai autoeducaţiei în familie şi societate. Posibilităţile timpului 
educaţional şi a timpului social în formarea personalităţii. 

După cum am menţionat anterior curriculumul vizat poate fi 
adaptat, fiind valorificat atât în educaţia elevilor (cadrul şcolar) cât şi în 
educaţia familiei. 
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În concluzie, autoperfecţionarea morală şi spirituală abordate în 
contextul educaţiei pentru timpul liber, poate fi ajustată la orice 
conţinut general şi orice formă de organizare a educaţiei. Principalul 
aspect aici reprezintă orientarea personalităţii copilului spre auto-
educaţie şi autoperfecţionare continuă. 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Explicaţi esenţa autoeducaţiei şi autoperfecţionării. 
2. În ce constă corelaţia autoeducaţiei cu munca, acţiunea morală 

şi consumarea timpului liber. 
3. Ce legătură are filosofia practică cu conştiinţa morală, educaţia 

şi autoperfecţionarea spirituală. 
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SACRU BINE 

FRUMOS ADEVĂR 

Eu-l moral

Binele, din punct de vedere moral, 
este tot ceea ce se potriveşte cu firea 
omenească … 

I. Slavici 
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Capitolul 5 

 

ACŢIUNEA EDUCATIVĂ ÎN CONTEXTUL FILOSOFIEI 
PRACTICE A FAMILIEI 

 

5.1. STRUCTURA ŞI FUNCŢIONALITATEA ACŢIUNII  
EDUCATIVE FAMILIALE 

 

Continuăm dezvoltarea şi descrierea în detalii a acţiunii educative 
familiale în contextul perspectivelor vieţii. Evident că acest demers are 
ca scop educaţia integrală a copilului în cadrul familiei şi va fi abordat 
şi desfăşurat prin prisma principiilor filosofiei practice a familiei. Acest 
lucru ne orientează spre precizarea funcţiilor acţiunii educative 
familiale (în continuare AEF). Funcţiile AEF decurg din realitatea 
pedagogică a familiei şi necesitatea de a forma personalitatea copilului. 

Ca să înţelegem şi să aplicăm adecvat conceptul de  funcţie trebuie 
să înţelegem că acesta reprezintă o distincţie carteziană, valorificându-se 
în accepţiunea de cauză, sarcină, destinaţie, rol. Recurgând la cercetarea 
faptelor sociale în legătură cu educaţia, E. Durkheim (1895) utilizează 
conceptele de: cauze determinante, condiţii ale funcţionării acestora şi 
efecte sociale produse [78]. Astfel, funcţia apare ca o relaţie. Prin funcţii, 
educaţia se pune în legătură cu individualitatea umană, cu trebuinţele de 
ordin individual şi social, pe care urmează să le realizeze şi satisfacă 
aceasta pe parcursul vieţii individului. 

Cercetătorii din domeniul ştiinţelor educaţiei [36; 38; 50; 56; 69; 
247; 256; 257] disting două categorii de funcţii ale acţiunii educative: 
generale şi particulare. AEF ca şi orice acţiune educativă are o funcţie 
de umanizare a omului. Mecanismul umanizării copilului este abordat 
din diferite perspective analitice, dintre care cea antropologic-culturală, 
considerată esenţială, deoarece presupune modul de transmitere a 
produselor culturii, de la care am plecat şi noi în cercetare. 
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În contextul vizat R. Linton (Fundamentul cultural al perso-
nalităţii, 1968) menţionează importanţa influenţei culturale, care  
derivă din comportamentul cultural al altor persoane faţă de copil şi 
influenţa ce derivă din observarea şi învăţarea sistematică de către 
copil/adolescent a modelelor comportamentale, caracteristice unui 
socium concret. Prin urmare, familia, ca şi orice alt mediu social, valo-
rifică în continuu două situaţii cultural-educative care produc uma-
nizarea copilului: 

a) situaţia răspunsurilor emergente, care rezultă din traversarea 
acestora prin ciocnirea cu variate realităţi ce asigură formarea 
unor deprinderi culturale în baza influenţelor multiple; 

b) situaţia răspunsurilor fixe, care rezultă din traversarea unor 
realităţi concrete, ce se repetă mereu şi asigură transferul 
experienţei, a deprinderilor în cel al valorilor şi al atitudinilor. 
Aici, importanţă decisivă are îmbinarea optimă a acţiunilor şi 
influenţelor familiale şi sociale [Apud 81]. 

După cum putem observa din conţinutul descris, ambele situaţii 
cultural-educative ţin de funcţia axiologică a familiei. 

Funcţia axiologică este axată pe comunicarea şi învăţarea valo-
rilor culturii şi civilizaţiei, aceasta rămânând o sursa permanentă a 
formelor şi genurilor acţiunii educative şi unul dintre criteriile de 
selectare şi evaluare a conţinutului acestora. 

Funcţia de socializare desemnează adaptarea şi integrarea socială 
a copilului. Mecanismul socializării este abordat şi explicat diferit în 
literatura de specialitate. Astfel, J. Piaget îl abordează ca pe un proces 
de dezvoltare autonomă a structurilor cognitive şi a trebuinţelor de 
sociabilitate proprii fiinţei umane [155], iar D. Stern consideră că 
socializarea este un rezultat al proceselor de interacţiune care con-
tribuie la formarea conştiinţei de sine a personalităţi [Apud 248]. Alt 
cercetător, T. Parsons explică socializarea ca proces de interiorizare a 
valorilor şi a normelor unei culturi, condiţionat de interacţiunea agen-
ţilor/actorilor sociali [148]. 
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Viziunea lui P. Bourdieu şi J.-C. Passeron, în esenţă, are un 
caracter de sinteză şi indică asupra faptului că societatea umană pentru 
asigurarea perpetuării sale, realizează transmiterea continuă a expe-
rienţei sale de viaţă sub formă de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 
necesare, familia şi şcoala, fiind principalele instituţii sociale abilitate 
cu această funcţie [24]. 

Nouă ne rămâne să completăm şi să dezvoltăm ideile expuse prin 
a evidenţia rolul decisiv al familiei în formarea habitusului primar, 
definit ca fundamental personalităţii individului, care mai apoi va fi 
consolidat şi aprofundat de şcoală şi alte instituţii sociale. 

Funcţia de profesionalizare are o dublă deschidere, în primul 
rând, prin ghidarea în cariera şcolară de dezvoltare a cunoaşterii, auto-
învăţării şi prin valorizarea profesionalizării instituţionalizate la nivel 
de cultură generală şi individuală, iar mai apoi aceasta continuă în şi 
prin orientarea profesională a preadolescentului şi adolescentului. 

În contextul structurii şi analizei funcţiilor AEF, vom determina 
specificul agenţilor familiali. 

Agenţii acţiunii educative familiale îi delimităm în adulţi şi 
minori. Adulţii cei mai apropiaţi copilului sunt părinţii, reprezentanţi 
şi promotori ai culturii cofigurative, care-i orientată spre prezent şi 
conţine valori şi modele comportamentale ce asigură integrarea socială 
a generaţiei în creştere. Cultura cofigurativă în cadrul familiei întreţine 
sentimentul schimbării permanente moderate. 

Agenţi adulţi, importanţi ai AEF sunt şi bunicii, reprezentanţi ai 
culturii postfigurative, care conservă şi perpetuează valorile şi tradiţiile 
legate de căsătorie, familie, educaţia copiilor, organizarea şi desfă-
şurarea sărbătorilor etc. Cultura postfigurativă conferă culturii umane 
o mare stabilitate [61]. În cadrul familiei, deseori se manifestă în cali-
tate de agenţi ai AEF şi minorii – fraţii şi surorile mai mari, ce repre-
zintă şi promovează cultura prefigurativă. Aceasta le completează pe 
cele două şi aduce cu sine noi valori. Cultura prefigurativă devine valo-
roasă atunci când copiii încep a frecventa instituţiile de învăţământ, 
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activităţile nonformale în cercuri, palate de creaţie; secţii sportive etc. 
Copiii asimilează şi promovează cunoştinţe, competenţe noi, originale, 
deseori contaminându-i pe fraţi şi pe cei adulţi cu anumite valori. 

Obiectul pe care tindem să-l transformăm în subiect al AEF este 
copilul/adolescentul, tânărul, care se schimbă treptat, însă permanent 
şi, care, reprezintă o personalitate umană în formare, înzestrată cu un 
ansamblu de potenţialităţi genetice şi comportamentale. 

Evident că în educaţia copilului, uneori intervin şi alte rude, ca de 
exemplu, un unchi sau o mătuşă, ce se bucură de autoritate în familia 
dată. În contextul descris, devine primordială respectarea unor condiţii: 

• asigurarea unor relaţii armonioase, empatice dintre agenţii 
AEF adulţi şi minori; 

• respectarea logicii, unităţii şi coerenţei acţiunilor educative 
familiale; 

• manifestarea unei conduite demne din partea tuturor agen-
ţilor educativi; 

• respectarea şi promovarea modelelor comportamentale pozi-
tive, axate pe un mod sănătos de viaţă; 

• coordonarea şi dirijarea responsabilă a AEF. 
• respectarea particularităţilor psihofiziologice de vârstă, de gen 

şi de personalitate; 
• respectarea drepturilor copilului; 
• centrarea pe transformarea obiectului în subiect şi actor al 

propriei formări/orientarea copilului spre autoeducaţie; 
• orientarea copilului spre valorificarea eficientă a perspec-

tivelor vieţii şi analiza acţiunilor pe care le realizează acesta în 
atingerea scopurilor proiectate de părinţi şi de sine. 

Scopurile acţiunii educative familiale sunt de două feluri: 
a) de universalitate – priveşte devenirea omului în spaţiul unei 

culturi şi al unei istorii prin interiorizarea valorilor funda-
mentale/universale; 
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b) particulare, prin care omul învaţă să devină om, să se dezvolte 
din punct de vedere moral, intelectual, estetic etc. în cadrul 
unui neam şi a unei familiei concrete. 

Scopurile AEF în contextul filosofiei practice ne orientează spre 
analiza intenţionalităţii şi finalităţii acestora. Caracteristica de bază a 
scopului în această accepţiune, denotă începutul şi ţinta, traseul şi 
punctul final al acţiunii educative. În conceperea şi realizarea AEF, 
scopul este aspiraţia părinţilor şi rezultatul scontat. Prin urmare, scopul 
educaţiei, inclusiv AEF, are o valoare deosebită, deoarece direcţionează 
procesul vizat şi oferă sens educaţiei, existenţei şi vieţii familiei. 

Dacă adulţii, sunt capabili de a proiecta şi atinge scopuri demne 
pentru sine, familie, educaţia copiilor şi societate, aceştia vor explora 
modele convingătoare de valorificare a perspectivelor vieţii (pe care le-
am fondat şi analizat anterior). 

Esenţa filosofică a acţiunilor educative familiale rezidă în: con-
ştientizarea necesităţii de a orienta educaţia copilului spre scopul 
suprem – formarea personalităţii integre, axată pe filosofia practică, 
care presupune valorificarea unui ansamblu de acţiunilor morale. 

Adulţii, inclusiv părinţii, trebuie să conştientizeze că scopurile 
AEF se corelează cu cele cinci perspective ale vieţii: 

1. realizarea calitativă a funcţiei de fiu/fiică ce presupune 
realizarea sistematică, conştientă şi armonioasă a relaţiilor 
familiale părinţi-copii; 

2. autocunoaşterea, autoperfecţionarea continuă şi autodiri-
jarea/autoactualizarea care include cunoaşterea, educaţia şi 
autoeducaţia în aspect moral, intelectual, cognitiv, estetic, 
psihofizic, tehnologic etc. 

3. formarea cunoştinţei şi conduitei civice care orientează pă-
rinţii spre dezvoltarea şi cultivarea la copii a unui mod demn 
şi sănătos de viaţă; respectarea drepturilor omului, înde-
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plinirea responsabilităţilor civice, sociale, axarea pe onestitate 
şi unitatea gândurilor şi faptelor morale; 

4. pregătirea pentru viaţa de familie; 
5. orientarea spre realizarea unei cariere şcolare şi profesio-

nale în conformitate cu aptitudinile, aspiraţiile şi particulari-
tăţile de personalitate a copilului, stimulând creativitatea, 
cogniţia, metacogniţia şi formarea deprinderilor de muncă. 

În concluzie, educaţia familială, în contextul filosofiei practice, se 
realizează prin intermediul acţiunilor şi modelelor morale în conformi-
tate cu scopul, obiectivele şi perspectivele existenţei demne a omului 

 
 

5.2. NORMATIVITATEA ACŢIUNII EDUCATIVE FAMILIALE 
 

În contextul educaţiei integrale, pe care o abordăm prin prisma 
filosofiei practice a familiei, vom apela la axiomele pedagogice şi exis-
tenţiale, care se obiectivează într-un ansamblu de legi: 

− legea orientării educaţiei şi vieţii omului în direcţia formării-
dezvoltării permanente; 

− legea ponderii dominante şi specifice a funcţiei culturale; 
− legea dezvoltării pedagogice prin valorificarea deplină a ra-

porturilor dintre ereditate-mediu-educaţie; 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Care sunt funcţiile acţiunii educative familiale ? 
2. Stabiliţi variate tangenţe între cultura umană/civilizaţie, cultura 

familiei şi cultura persoanei. 
3. Ce include educaţia pentru familie, în contextul filosofiei practice ? 
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− legea integrării tuturor conţinuturilor şi formelor generale ale 
educaţiei la nivelul educaţiei permanente şi al autoeducaţiei 
persoanei [50, p.21]. 

Literatura de specialitate de ultimă generaţie lansează un model al 
normativităţii pedagogice ce vizează un ansamblu de resurse şi cerinţe 
gnoseologice, psihologice, sociologice, cognitive, filosofice, sintetizate 
la nivel de axiome, legităţi, legi, principii şi reguli. 

S. Cristea menţionează foarte explicit că normativitatea pedago-
gică include ansamblul conexiunilor cu caracter obiectiv, general, 
esenţial, existent la nivelul educaţiei/instruirii în proiectarea, realizarea 
şi dezvoltarea acestor activităţi prin acţiuni proprii desfăşurate într-un 
context determinat. Normativitatea pedagogică este exprimată prin 
diferite noţiuni: legi, legităţi, principii, axiome, postulate, presupoziţii, 
reguli [50, p.20]. 

Calin Marin susţine că normativitatea pedagogică ca fenomen 
social, include totalitatea categoriilor de norme ale acţiunii educative, 
acestea având o valoare teoretică şi practică de excepţie pentru com-
portamentul profesorului/adultului şi al elevilor/copiilor [36,  p.199]. 

Prin urmare, observăm că normativitatea este comună pentru 
oricare gen de activitate umană, cea pedagogică, fiind una specifică, 
deosebită, deoarece este destinată pentru a fi respectată în cadrul unui 
domeniu foarte important şi delicat, ce ţine de modelarea sufletului, 
formarea personalităţii umane în ansamblul tuturor trăsăturilor şi 
manifestărilor de conştiinţă, caracter, conduită. 

Aşadar, valorile-componente ale normativităţii pedagogice, esen-
ţa lor, trebuie să fie cunoscute şi respectare permanent de cadrele di-
dactice, părinţi, psihologi şi educatori. La început vom clarifica notele 
definitorii şi specificul fiecărei valori prin care se manifestă normativi-
tatea pedagogică. Astfel, legile pedagogice ţin de cele socioumane şi au 
un caracter probabilistic, ca urmare a factorului subiectiv, rezultat din 
analogia existentă între fenomenele sociale de natură educaţională şi 
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cele din domeniul comunicării şi al politicii. Normativitatea dezvoltată 
la nivelul corelaţiei educator-educat include ansamblul de reguli, stan-
darde şi aşteptări sociale care generează, regularizează interacţiunea şi 
comunicarea pedagogică, în calitate de tip special de comunicare 
psihosocială (T. O. Sullivan; J. Hartley; D. Saunders, 2001; S. Cristea, 
2003 etc.). În consens cu cele relatate ţinem să precizăm conceptul de 
lege, care înseamnă normă cu caracter obligatoriu, stabilită şi apărată 
de puterea de stat. Originea din limba latină lex, legis [71, p.565]. 

Din punct de vedere filosofic, legea este o categorie ce exprimă 
raporturi esenţiale necesare, generale, relativ stabile şi repetabile în 
interiorul şi între obiectele şi fenomenele realităţii sau între stadiile 
succesive ale unui anumit proces. 

Legitatea se explică ca o însuşire a fenomenelor ce se desfăşura în 
conformitate cu anumite legi. S. Cristea propune un şir de legităţi 
pedagogice la nivelul unor legi generale ale educaţiei/instruirii, care 
vizează componentele şi acţiunile de bază ale acestui proces complicat: 

• Legitatea pedagogică generală prevede optimizarea rapor-
turilor dintre funcţiile şi finalităţile educaţiei, dintre obiec-
tivele – conţinuturile – metodologia – evaluarea activităţii de 
educaţie/instruire. 

• Legitatea sociologică a educaţiei prevede optimizarea rapor-
turilor dintre actorii educaţiei la toate nivelurile sistemului de 
învăţămînt/macrostructural şi microstructural. 

• Legitatea psihologică a educaţiei presupune optimizarea 
raporturilor dintre condiţiile externe şi interne ale activităţii 
de educaţie/instruire, exprimate la nivel de învăţare. 

• Legitatea gnoseologică a educaţiei presupune optimizarea 
raporturilor dintre volumul de cunoştinţe acumulat la nivel 
cultural, capacitatea de receptare a individului şi interiorizare 
a educaţiei, valorificabilă sub îndrumarea educatorului. 
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• Legitatea organizaţională a educaţiei prevede optimizarea 
raporturilor dintre resursele pedagogice existente şi rezul-
tatele obţinute [50, p.22]. 

La legităţile respective, astăzi putem adăuga una axată pe opti-
mizarea raporturilor dintre obiectivele, conţinuturile activităţii de 
educaţie şi tehnologiile informaţionale moderne, definită ca legitatea 
aplicării în educaţie a tehnologiilor informaţionale. 

Cercetătorii din domeniul ştiinţelor educaţiei [14; 17; 22; 28; 43; 
49; 50; 59; 247 etc.], propun un şir de legi specifice, ce reglementează 
interacţiunea dintre componentele de bază ale educaţiei, ca de exem-
plu: legea ponderii specifice a funcţiei culturale a educaţiei; legea corela-
ţiei permanente dintre educator şi educat, legea organizării educaţiei la 
nivel de sistem, legea unităţii dintre cerinţele sociale şi psihologice, 
exprimate la nivelul finalităţilor educaţiei, legea evaluării sistematice a 
educaţiei şi în mod continuu la diferite intervale de timp etc. 

Desigur că în ştiinţele educaţiei funcţionează şi un şir de legi 
concrete, axate pe necesitatea optimizării unor componente particulare 
ale educaţiei şi a raporturilor dintre acestea, ce acţionează în baza 
principiilor pedagogice, ca de exemplu: legea stimulării educaţiei/învă-
ţării prin optimizarea raporturilor dintre motivaţia externă şi cea 
internă; legea creşterii calităţii educaţiei/învăţării la toate nivelurile; 
legea operaţionalizării obiectivelor la nivelul corelaţiei optime dintre 
sarcinile propuse şi resursele reale existente. 

În acelaşi context amintim de principiile pedagogice, care sunt 
divizate de specialişti în două categorii: 

a) principii generale cu o sferă de acţiune largă de referinţă, ce 
vizează conceperea, proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de 
educaţie/instruire la nivel de sistem / principii generale; 

b) principii concrete cu o sferă mai restrânsă de referinţă la 
nivelul proiectării-desfăşurării activităţilor în cadrul procesu-
lui de învăţământ / principii didactice. 
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Definiţii privind explicaţia principiului ca concept există multe, 
noi, însă ne-am axat pe acea care îl desemnează ca element fun-
damental, idee, lege de bază pe care se întemeiază o teorie ştiinţifică în 
aspect teoretic şi element primordial, cauză primară sau punct de ple-
care într-o anumită activitate, în aspect practic [71, p. 850]. 

Din cele expuse, cu privire la legi, legităţi şi principii devine clară 
esenţa şi specificul regulilor pedagogice, acestea având un caracter 
operaţional, funcţionând în cadrul fiecărui principiu. 

În final vom analiza axiomele pedagogiei, care reprezintă adevă-
ruri fundamentale admise fără demonstraţie, deoarece sunt evidente 
prin ele însăşi. Axiomele mai sunt definite ca enunţuri prime de reper, 
din care pot fi deduse, în baza anumitor reguli, alte enunţuri. Astfel, 
axioma filosofică a educaţiei, cea sociologică şi cea psihologică redau 
interdependenţa dintre dimensiunea existenţială, obiectivă şi subiectivă 
a educaţiei; interdependenţa dintre calitatea educaţiei şi calitatea dezvol-
tării sociale; interdependenţa dintre calitatea educaţiei şi calitatea dezvol-
tării personalităţii umane. 

În concluzie, norma-
tivitatea acţiunii educative 
funcţionează în baza unui 
ansamblu de valori etice, 
care interacţionează şi asi-
gură calitatea acestora. În 
contextul vizat poate fi 
analizată şi deontologia 
profesională cea familială 
ce include un şir de norme, 
principii reguli de compor-
tare a pedagogului, părin-
ţilor şi obligaţiile, acţiunile 
procedurale, care determi-

Repere formative: 
• Cunoaşterea şi respectarea normelor 

AEF este obligatorie pentru părinţi 
şi adulţii implicaţi în educaţia 
copilului; 

• În realizarea educaţiei familiale tre-
buie să ne axăm nu numai pe nor-
mele pedagogice, dar şi pe cele mo-
rale, spirituale şi principiile filosofiei 
practice; 

• Normele, principiile şi regulile con-
duitei, relaţionării şi educaţiei fami-
liale trebuie să fie respectate de către 
toţi membrii familiei.
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nă şi creează optimul axiologic şi cel educaţional. Situaţia dată plasează 
normativitatea pedagogică cu toate componentele sale în rangul valo-
rilor pedagogice, care orientează, ghidează şi optimizează educaţia la 
nivel de sistem şi de proces în socium şi familie ca entităţi culturale. 

Evident că în acest context, vom valorifica AEF în conformitate 
cu principiile filosofiei practice a familiei şi normativitatea acestora 
privind educaţia integrală a copilului, pe care le-am fundamentat şi 
analizat în subcapitolul 1.1. al lucrării în cauză. 

 
 

5.3. FUNCŢIILE FAMILIEI ŞI CONDIŢIILE OPTIME  DE EDUCAŢIE A COPIILOR 
 

Investigaţia asupra condiţiilor optime ale AEF ne orientează spre 
precizarea conceptelor-cheie: condiţie şi extensie. În limba maternă 
condiţia şi factorul sunt sinonime. În ştiinţele educaţiei condiţia este 
considerată similară cu factorul, acesta, fiind deseori mai preferabil din 
perspectiva explicării cauzalităţii pedagogice şi a delimitării unei 
situaţii educative. Condiţia, ca atare, desemnează un fapt, o împre-
jurare de care depinde apariţia unui fenomen. Condiţia influenţează 
direct asupra desfăşurării acţiunii educative. 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 

1. De ce cunoaşterea şi respectarea normelor AEF este obligatorie 
pentru părinţi şi ceilalţi adulţi implicaţi în educaţia copilului ? 

2. De ce în educaţia familială trebuie să ne axăm pe normele peda-
gogice, pe cele morale, spirituale şi principiile filosofiei practice. 
Argumentaţi. 

3. Normele, principiile şi regulile conduitei, relaţionării şi educaţiei 
familiale trebuie să fie respectate de către toţi membrii familiei. 
Cum credeţi ? De ce ? 
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Extensia înseamnă dezvoltare, amplificare, extindere. În logică, 
extensia înseamnă sferă. În ştiinţele educaţiei extensia acţiunii educative 
denotă traseul, pluralitatea formelor, genurilor, speciilor demersurilor 
educaţiei [36, p. 34]. Acum vom analiza şi determina condiţiile optime 
ale educaţiei, iar extensia AEF va fi subiectul de studiu al altui subcapitol. 

Dacă analizăm viaţa şi educaţia în cadrul familiei, stabilim că 
condiţiile AEF sunt de o mare varietate şi calitate. În contextul filo-
sofiei practice vom aborda un şir de factori, condiţii, pe care le vom 
delimita conform categoriilor de condiţii [46]. 

Categoriile de condiţii educative desemnează un concept fun-
damental, de maximă generalitate, care exprimă proprietăţile şi relaţiile 
esenţiale şi generale ale acţiunilor şi factorilor ce contribuie la formarea 
personalităţii copilului. 

Prin urmare, cele trei categorii de condiţii sau factori ai onto-
genezei umane sunt: ereditatea/condiţia genetică, mediul/condiţia de 
context extern şi educaţia/condiţia de formare-dezvoltare-cultivare. 

Condiţia genetică include ansamblul caracteristicilor ereditare, 
transmise prin intermediul genelor de la o generaţie la alta sub forma 
unui cod genetic concret. Deşi cercetările în domeniul eredităţii umane 
au o istorie relativ scurtă şi o specificitate aparte, experimentele genetice 
au limite morale şi de etică, acestea, totuşi, continuă. Identitatea genetică 
este practic imposibilă. Orice genotip se manifestă şi se exprimă doar în 
formă fenotipică ca rezultat al interacţiunilor cu mediul, cultura umană, 
modalităţile de organizare a vieţii şi activităţii celui ce se dezvoltă. 

Stadiul actual al cunoaşterii şi stăpânirii mecanismelor eredităţii 
permite să afirmăm următoarele: 

− moştenirea ereditară apare ca un complex de predispoziţii şi 
potenţialităţii şi nu ca o simplă transmitere a trăsăturilor 
antecesorilor; 

− potenţialul genetic al fiecărui individ este polivalent; 
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− se moşteneşte o serie de elemente comune speciei umane: struc-
tura corporală, organele de simţ, aparatele/sistemele anatomice 
(respirator, digestiv, circulator etc.); de reflexe, instincte şi tre-
buinţe fundamentale etc. De asemenea, sunt determinate genetic 
însuşirile ce ţin de constituţie, tip biologic, reacţii biochimice, 
unele particularităţi ale compoziţiei şi secreţiei glandelor 
hormonale, ale metabolismului; plasticitatea sistemului nervos; 
unele particularităţi anatonomo-fiziologice şi caracteristicile 
tipologice privind raporturile de intensitate şi de echilibru dintre 
procesele nervoase fundamentale, excitaţia şi inhibiţia; 

− ereditatea nu se manifestă în aceeaşi măsură la toate per-
soanele, ea creează un şir de premise pentru influenţele ce 
parvin din mediul educativ prin ritmul procesului de creştere 
şi maturizare, definite în psihologie ca perioade sensitive sau 
critice pentru variate achiziţii, ca de exemplu: dezvoltarea 
mersului, limbajului, operaţiilor gândirii etc.  

− temperamentul, emotivitatea, aptitudinile, unele patologii 
psihice şi alte aspecte ale vieţii psihice, poartă o amprentă 
puternică a eredităţii, iar caracterul, voinţa, atitudinile sunt 
influenţate atât de ereditate cât şi de mediu, educaţie; 

− se mai pot transmite prin ereditate anumite predispoziţii 
către unele maladii (diabet zaharat, alergii etc.); 

− ereditatea conferă unicitate biologică individului ca premisă a 
activităţii sistemului cortical şi a unicităţii psihice [46, p.26-27]. 

Pentru a acorda posibilitatea de a percepe esenţa activităţii siste-
mului cortical şi a identifica varietatea comportamentelor copilului şi a 
adulţilor, care reprezintă o potenţialitate ereditară de dezvoltare a 
personalităţii umane, prezentăm funcţiile sectoarelor de reactivitate 
cerebrală conform schemei lui N. Herrmann (1982) [100]. Reprezen-
tarea grafică propusă de acest cercetător (Figura 3) redă specificul 
activităţii sectorului cortical stâng şi a sectorului cortical drept. 
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Figura 3. Funcţiile sectoarelor de reactivitate cerebrală 
(N. Herrmann, 1982) 

 

Evident că cunoaşterea condiţiei genetice şi a posibilităţilor ei, 
ajută părinţilor în optimizarea educaţiei copilului. 

O altă condiţie importantă a AEF,  este cea psihologică şi, anume, 
stimularea motivaţiei, care permite părinţilor să înţeleagă, să influen-
ţeze şi să coordoneze formarea integrală a personalităţii copilului. 

Sistem cortical (gândire) 

Sectorul cortical 
stâng 

Sectorul cortical 
drept 

• Logic 
• Analitic 
• Matematic 
• Tehnic 
• Raţionament 

• Creator 
• Spirit sintetic 
• Spirit artistic 
• Globalizare 
• Conceptualizare 

Mod de funcţionare  
stâng 

Mod de funcţionare  
drept 

• Controlat 
• Conservator 
• Planificare 
• Organizare 
• Admiraţie 

Sector limbic stâng 

• Contacte umane 
• Emotiv 
• Muzician 
• Spiritualist 
• Exprimare 

Sector limbic drept 

Sistem limbic (emoţii) 
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Motivaţia este o pârghie puternică, o forţă motrică a întregii dez-
voltări psihice şi sociale a omului. 

Motivele sunt cauzele conduitei noastre, mai precis, cauzele in-
terne ale comportamentului. La baza motivaţiei stau trebuinţele vitale 
de care depinde existenţa şi bunăstarea organismului. Trebuinţele 
fiziologice/primare: de hrană, aer, apă, căldură; satisfacerea acestora şi 
a celor sociale, culturale, asigură echilibrul vieţii, definit ca stare de 
homeostazie. Prin urmare, este clară şi evidentă necesitatea dezvoltării 
sferei motivaţionale. Motivele reprezintă o structură psihică complexă 
ce provoacă orientarea, iniţierea şi reglarea acţiunilor în direcţia unui 
scop. În afara acestora, chiar de la naştere, apar variate impulsuri, 
tendinţe de origine psihologică. Acestea se manifestă sub forma de: 
curiozitate; tendinţa de a cunoaşte şi a explora ambianţa; sub forma de 
impuls de manipulare a obiectelor şi de transformare, dominare a 
mediului. Manifestările nominalizate, dovedesc existenţa resurselor ce 
fac posibilă învăţarea omului. 

Pentru a conştientiza însemnătatea motivaţiei intrinseci şi a celei 
extrinseci vom realiza o analiză succintă a structurilor acesteia. Astfel, 
cele mai bazale şi fundamentale structuri motivaţionale sunt trebuin-
ţele. Ele semnalizează cerinţele pregnante ale omului, asigurând echi-
librul biopsihosocial al lui. În funcţie de geneză şi conţinutul lor, 
trebuinţele se clasifică în: primare, înnăscute cu funcţie de asigurare a 
integrităţii şi sănătăţii organismului şi trebuinţe secundare, formate pe 
parcursul vieţii, cu funcţie de asigurare a integrităţii psihice şi 
manifedstării sociale a individului. 

Trebuinţele primare, adică cele biologice (de foame, sete, sexuale) 
şi cele fiziologice (de mişcare, relaxare-descărcare) sunt comune pentru 
om şi animal, însă la om, acestea, sunt instrumentate şi modelate socio-
cultural. Următoarea categorie de trebuinţe – materiale (de locuinţă, 
confort, instrumente de muncă etc.), se află într-o strânsă legătură cu 
trebuinţele de securitate. La fel, se evidenţiază trebuinţele spirituale (de 
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cunoaştere, etice, estetice, de realizare a propriei personalităţi) şi cele 
sociale (de comunicare, anturaj, integrare socială, de cooperare etc.), 
care formate şi cultivate echilibrat, multiaspectual – asigură autoactua-
lizarea şi autoperfecţionarea, construirea unei personalităţi ce va urma 
un mod de viaţă demn. 

Trebuinţele omului stimulează apariţia motivelor, care asigură 
declanşarea comportamentelor corespunzătoare, de satisfacere a aces-
tora. Aşadar, motivul poate fi definit ca imbold care incită, declanşează, 
susţine energetic şi orientează acţiunea. De aici desprindem carac-
teristicile esenţiale ale motivului: energizant, dinamogen, orientativ şi 
direcţional. 

Motivele sunt extrem de variate: individuale şi sociale, inferioare 
şi superioare; minore şi majore; egoiste şi altruiste etc. Ele nu 
acţionează independent unele de altele, ci interacţionează, formând în 
structura personalităţii, reţele, configuraţii sau constelaţii de motive 
[161, p.107]. Acest fapt, explică varietatea enormă a comportamentelor 
umane, la fel şi posibilitatea, inclusiv, necesitatea educării lor. 

Interacţiunea motivelor în situaţii complicate sau chiar extremale 
de viaţă, implică sau declanşează acţiuni de optare sau de control, de 
reţinere sau de susţinere, cooperare sau interdicţie etc. Evident că în 
contextul filosofiei practice a familiei, vor fi dezvoltate motivele cu 
valoare morală şi socială superioară. 

În corelaţie cu motivele vin şi interesele, care sunt nişte orientări 
mai selective, relativ stabile şi active, centrate pe anumite domenii de 
activitate umană. Dacă copilul, în procesul educaţiei familiale, se 
manifestă situativ, nediferenţiat, frustrat, oscilant în ceea ce priveşte o 
acţiune/activitate, înseamnă că el încă nu şi-a format motivaţia şi 
interesul pentru ea. 

Interesele reprezintă formaţiuni motivaţionale mai complexe şi 
stabile decât trebuinţele şi motivele, deoarece structura lor psihică 
include elemente cognitive, afective şi moral-volitive. Sigur există 
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interese generale şi personale, pozitive şi negative sau morale şi 
imorale; interese profesionale şi extraprofesionale. Clasificarea cea mai 
simplă, dar şi cea mai comodă a intereselor ar fi după criteriul 
domeniul de activitate (ştiinţific, artistic, pedagogic, psihologic, tehnic 
etc.) şi după criteriul mediului sociocultural (interese familiale, şcolare, 
profesionale, etnice etc.). Paleta largă şi variată a intereselor unei 
personale reprezintă un semn distinctiv al maturizării acesteia, a 
formării şi extensiei Eu-lui său. 

Convingerile sunt idei implantate profund în structura persona-
lităţii. Trăite afectiv foarte intensiv, convingerile impulsionează indi-
vidul spre acţiune. Nu orice idee este o convingere, ci numai acea care 
reprezintă pentru individ o valoare, o certitudine subiectivă, care îl aju-
tă să stabilească ceea ce este pentru el valabil, necesar, optim, să deli-
miteze binele de rău, moralul de imoral. Aşadar, putem numi convin-
geri numai ideile-valori care se contopesc cu trebuinţele, dorinţele, 
aspiraţiile şi năzuinţele, interesele, cu trăsăturile de personalitate a 
individului. Părinţii trebuie să ştie că convingerile copilului se 
formează de la cea mai fragedă vârstă prin modele, conversaţii, lecturi, 
explicaţii, exersări şi observaţii. Iată, de ce conduita adulţilor trebuie să 
fie una morală, demnă de urmat, centrată pe respectarea coerenţei 
dintre gând/opinie, acţiune, comportament şi atitudine. Convingerile 
devin funcţionale în cadrul condiţiilor de alegere sau conflicte valorice. 
Dacă convingerile sunt foarte puternice, ele pot acţiona şi împotrivă 
celui mai vital instinct – de apărare şi conservare. Istoria culturii 
civilizaţiei operează cu numele personalităţilor celebre care şi-au jertfit 
viaţa pentru convingerile lor, ca: G. Bruno, T. Morus, J. D’Ark etc. 
Convingerile sunt strâns legate cu emoţiile, sentimentele, pasiunile şi 
morala individului. Dacă sunt promovate constant, sunt apărate şi 
devin idei-forţă [161, p. 108]. 

Idealurile, la fel ca şi convingerile morale, se formează încă în fa-
milie. Ele reprezintă un anumit tip de proiecţii în sisteme de reprezen-
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tări, imagini şi idei care ghidează existenţa omului. Deseori convingerile 
şi idealurile, formate în cadrul familiei, sunt cele mai trainice şi func-
ţionale, deoarece s-au format la vârsta sensibilă pentru cultivarea morală 
a individului şi sub influenţa celor mai apropiate şi dragi persoane – 
părinţii. Idealurile reflectă şi transfigurează experienţa şi viaţa proprie, 
devenind anticipări, sinteze, valori, principii-călăuze de optimizare a 
conduitei şi a proiectului existenţial. Idealul nu se prezintă ca o simplă 
formulă cognitivă de viaţă, preluată necritic, prin imitaţie de la cineva, ci 
este plăsmuit de individ în funcţie de particularităţile sale de persona-
litate, dar şi în funcţie, de anturaj, modelele adulţilor. În acest sens, con-
vingerile şi idealurile părinţilor, conduita lor influenţată de conţinutul 
acestora, devin decisive pentru formarea personalităţii copilului. 

Cercetările din domeniul ştiinţelor educaţiei [3; 16; 52; 63; 69 
etc.] şi filosofiei [35; 36; 62; 78 etc.] demonstrează că în structura psi-
hosocială a idealului se includ trei elemente fundamentale:  

a) sensul şi semnificaţia vieţii, ce reprezintă direcţia spre care se 
orientează persoana în conformitate cu modul de existenţă 
socială, cultură spirituală, valoare morală; 

b) scopul vieţii, obiectivat în perspectivele vieţii, abordat siste-
mic ca obiectiv şi valoare personală supremă ce prefigurează 
destinul omului, imprimându-i un conţinut axiologic bine şi 
clar determinat; 

c) modelul de viaţă / Eu-l ideal, care călăuzeşte conştiinţa, fap-
tele, conduita şi întreaga viaţă a omului. 

Idealul suprem incumbă variate aspecte (cognitiv, etic, estetic, 
politic, existenţial, religios etc.), poate fi considerat motivul central al 
existenţei umane, opţiune valorică călăuzitoare de viaţă, mod de a 
gândi şi acţiona ce reprezintă forţa spirituală pentru individ, pe care 
dorim s-o formăm prin intermediul educaţiei filosofice. 

Concepţia despre lume şi viaţă constituie o formaţiune inovaţio-
nală cognitiv-valorică de maximă importanţă, ce cuprinde ansamblul 
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opiniilor, ideilor, teoriilor despre om, natură, societate. Ideile şi teoriile 
din cadrul ei nu au doar valoare de cunoştinţe, ci de convingeri. Ea 
reprezintă o structură motivaţională globală cu funcţie strategică în 
raport cu orientarea conduitei persoanei. Concepţia despre lume se 
formează treptat sub influenţa condiţiilor de viaţă, fiind rezultanta 
culturii, educaţiei, a experienţelor proprii trăite pe parcursul vieţii. Ea 
reuneşte cognitivul, valoricul şi afectivul, manifestându-se şi împli-
nindu-se în acţiuni şi comportamente. 

Chiar dacă în viaţă, întâlnim persoane cu variate concepţii despre 
lume, ştiinţifice sau neştiinţifice, realiste sau utopice, materialiste sau 
idealiste, progresiste sau retrograde, acestea presupun întotdeauna 
opţiuni valorice. Între convingeri, idealuri şi concepţia despre lume şi 
viaţă, există o foarte strânsă legătură şi interdependenţă, împreună ele 
constituind un complex motivaţional de ordin fundamental al 
personalităţii [161, p.109]. 

În contextul dat, părinţii ce posedă o anumită cultură, convingeri 
şi concepţie despre lume şi viaţă ca persoane care sunt cele mai apro-
piate de copiii lor şi comportă o credibilitate deosebită, reprezintă 
primele surse şi modele motivaţionale şi comportamentale. Acest fapt 
ne obligă să fim axaţi permanent pe cunoaştere şi autocunoaştere, 
autoperfecţionare morală, intelectuală, psihofizică, estetică, profesio-
nală, dar şi filosofică. Toate eforturile şi acţiunile părinţilor de auto-
actualizare, autoperfecţionare, chiar dacă nu sunt îndreptate direct 
asupra copilului, nu rămân neobservate de acesta. Ele devin o parte 
componentă a vieţii lui, a felului de a fi al părinţilor, a anturajului 
familial, care îl contaminează şi-i modelează personalitatea. Astfel, filo-
sofia practică consacrată acţiunii umane morale, a reflecţiilor asupra 
relaţiilor sociale, asupra menirii omului în lume, trebuie să devină forţa 
esenţială a educaţiei şi convieţuirii familiale. Numai ea va permite a nu 
exagera şi a nu ne centra numai pe pragmatism, utilitarism şi valorile 
materiale, uitând de valorile spirituale, care, de fapt, oferă vieţii sens. 
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Nu în zădar, oamenii bine crescuţi şi educaţi, realizează variate situaţii 
existenţiale de tipul: am susţinut moral colegul meu…; am ajutat în 
soluţionarea unei probleme; am efectuat un act de caritate…; am 
realizat activităţi de voluntariat… etc. şi consideră că aceste fapte sunt 
o normă fără de care viaţa lor nu ar fi plenară. 

Astfel, în virtutea celor relatate, ţinem să evidenţiem formele 
motivaţiei: 

− Motivaţia pozitivă şi motivaţia negativă; 
− Motivaţia intrinsecă şi motivaţia extrinsecă; 
− Motivaţia cognitivă şi motivaţia afectivă. 

Pentru educaţie, formarea personalităţii integre, este necesar să 
învăţăm a spori gradul de eficienţă al variatelor forme a motivaţiei. 

Sigur că motivaţia pozitivă are un caracter optimist, profund 
uman şi-i axată pe acţiunea ce a fost susţinută pe stimulări pre-
miale/laudă, încurajări, variate recompense. 

Motivaţia negativă este produsă şi susţinută de stimuli aversivi/ 
dezaprobare, blamare, pedeapsă. 

Interesante, în acest sens, au fost rezultatele obţinute de psiho-
logul american E. B. Hurlock [Apud 161, p.110] care printr-un experi-
ment special a stabilit că îndeplinirea acţiunii/activităţii de către elevii 
ce erau lăudaţi, încurajaţi, menţinerea unor stări afective pozitive, a 
contribuit la sporirea calităţii rezultatelor acestora şi, invers, dojana uti-
lizată elevilor –  a scăzut din calitatea şi rezultatul acţiunilor acestora. 

Cele mai nesatisfăcătoare rezultate au fost înregistrate la grupa de 
elevi care a fost ignorată. Observăm, că în cazul ignorării elevilor, 
lipsesc în general, trăirile afective şi motivaţia. 

Odată cu vârsta, educaţia copilului în cadrul familiei, devine un 
act coparticipativ, părinţii trebuie să transforme treptat educatul în 
subiect al propriei formării. În acest sens, adulţii trebuie să muncească 
asupra dezvoltării şi consolidării motivaţiei intrinseci. Evident că la 
vârsta fragedă, adulţii prin intermediul regimului zilei, crearea condi-



 187 

ţiilor speciale stimulative, metodele de convingere, explicare, exersare, 
în îmbinare cu metodele de aprobare/dezaprobare, de evaluare strictă 
şi permanentă – produc şi menţin o motivaţie extrinsecă. Experienţa 
pedagogică demonstrează eficienţa îmbinării, optime a motivaţiei 
extrinseci şi a celei intrinseci. În acest caz, educaţia va derula spre 
fenomenul dorit şi scontat – autoeducaţia copilului. Procesul educaţiei 
în cadrul familiei dobândeşte mai multă vitalitate şi eficienţă în cazul 
când instituţia de învăţământ susţine şi ajută părinţii în direcţia 
reactualizării şi perfecţionării competenţelor parentale cu privire la 
educaţia şi formarea personalităţii copilului. O importanţa enormă în 
educaţia individului are motivaţia cognitivă şi cea afectivă. Motivaţia 
cognitivă acţionează din interiorul proceselor psihice cognitive (sen-
zaţie, percepţie, gândire, memorie, imaginaţie, limbaj) şi are originea în 
natura şi activitatea exploratorie a individului, ce se manifestă prin 
nevoia de a cunoaşte, de a cerceta, a produce o schimbare. Forma tipică 
a motivaţiei cognitive reprezintă curiozitatea pentru nou. Părinţii 
stimulează şi susţin acţiunile copilului orientate spre explorarea spa-
ţiului, jucăriilor şi obiectelor, dezvoltând interesul pentru nou, frumos, 
util prin explicaţii, lectură, povestioare cu caracter moral, exersare şi 
antrenare în variate activităţi intelectuale. Concomitent cu plecarea la 
grădiniţă, apoi la şcoală, motivaţia cognitivă sporeşte, fiind susţinută şi 
stimulată de sistemul de apreciere şi notare. Aici trebuie să menţionăm 
momentul-cheie: evaluarea, aprecierea şi notarea trebuie să fie realizate 
obiectiv, sistematic şi în baza unor criterii valorice precise şi cunoscute 
din timp de către elevi şi părinţi. 

Motivaţia afectivă este determinată de nevoia individului de a 
obţine aprobarea şi afecţiunea celor apropiaţi. Este evident şi firesc 
faptul că omul are nevoie de emoţii şi sentimente pozitive, că de la 
început, micuţul doreşte mult s-aşi bucure părinţii prin anumite 
acţiuni, fapte. Acest moment este important în educaţia familială, însă 
predominarea motivaţiei afective la vârsta preadolescenţei sau a 
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adolescenţei, poate distorsiona comportarea juvenililor. Dacă ei vor 
realiza o activitate doar ca să satisfacă sau să nu piardă iubirea părin-
ţilor, să obţină lauda acestora, atunci ei vor rămâne prea dependenţi de 
mediul familial, care este unul securizant, însă, viaţa este cu mult mai 
variată şi complicată. 

În această ordine de idei, am putea menţiona că viaţa necesită din 
partea omului o conduită axată pe motivaţia afectivă şi cea cognitivă, 
susţinute de motivaţia pozitivă intrinsecă. Cercetările din domeniul 
ştiinţelor educaţiei [29; 46; 56; 63; 91; 92 etc.], demonstrează producti-
vitatea sporită şi calitatea acţiunilor realizate în baza motivaţiei 
pozitive, intrinseci şi cognitive în detrimentul celor realizate în baza 
motivaţiei negative, extrinseci şi afective. 

Atunci când lărgim, diversificăm şi complicăm cadrul de acţiune 
şi comportare a copilului/adulţilor, lucrurile se pot schimba. Analiza 
procesului educaţiei familiale, a extensiei AEF şi a posibilităţilor aces-
tora ne orientează asupra cunoaşterii şi asigurării unui mediu pozitiv, 
stimulativ, centrat pe colaborarea copil-adulţ, relaţionarea empatică şi 
valorificarea la maximum a personalităţii copilului din perspectiva 
dezvoltării-formării lui morale, intelectuale, psihofizice, estetice şi 
tehnologice. 

Motivaţia nu trebuie înţeleasă ca un scop în sine. Ea nu trebuie 
pusă în serviciul obţinerii performanţelor în toate domeniile şi cu orice 
preţ, ci trebuie valorificată conştient în baza abordării esenţei filosofice 
a vieţii umane şi a fericirii, dobândite prin educaţia morală a copiilor. 

Printre condiţiile optime de educaţie se evidenţiază şi cele de 
organizare a vieţii familiale din punct de vedere funcţional, adică 
condiţia ce ţine de crearea mediului favorabil dezvoltării copilului. 

Astfel, realizarea funcţiei biologice se află într-o strânsă legătură 
cu celelalte funcţii, inclusiv cu funcţia educativă, care şi reprezintă 
subiectul acestei lucrări. 
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Funcţia economică a familiei orientează membrii adulţi spre crea-
rea condiţiilor decente de viaţă la toate nivelurile trebuinţelor rezo-
nabile: loc comod de trai, alimentaţie raţională şi sănătoasă, vesti-
mentaţie în conformitate cu anotimpul şi moda inteligentă, mobilier şi 
mijloace tehnice de deservire pentru bucătărie, curăţenie, respectarea 
igienei personale şi igienei locuinţei. 

Paralel cu aceasta şi treptat, familia procură cărţi pentru adulţi şi 
copii, jucării, variate mijloace tehnice (centre muzicale, televizor, 
calculator etc.) şi alte obiecte de uz casnic, dar care comportă o des-
tinaţie pentru educaţia tehnologică, estetică (tablouri, cuverturi, 
covoare) şi psihofizică (inventar sportiv). Adulţii muncesc pentru a fi 
în stare să întreţină familia, dar ei trebuie să implice treptat şi copiii, 
mai întâi, în munca de autodeservire, apoi, în realizarea variatelor 
sarcini de muncă pentru ajutorarea adulţilor în ceea ce priveşte cură-
ţenia curentă şi generală, îngrijirea plantelor decorative şi a animalelor 
de casă etc. În localităţile rurale copiii pot fi implicaţi şi în procesul 
variatelor munci agricole, însă aceasta se face într-un mod adecvat, 
centrat pe respectarea următoarelor condiţii: 

− respectarea particularităţilor de vârstă şi de gen (fetiţele nu se 
implică la munci unde este necesară forţă fizică); 

− respectarea regimului şcolar pentru a nu distorsiona procesul 
frecventării şcolii, cel de pregătire a temelor pentru acasă; 

− se ţine cont de starea sănătăţii copilului/adolescentului şi 
posibilităţile lui fizice; 

− se organizează munca în aşa fel ca adulţii să lucreze împreună 
cu copiii, neadmiţând acţiuni coercitive, limbaj infect şi 
pedepse sau acţiuni ce înjosesc personalitatea copilului; 

− se practică analiza şi discuţia sarcinilor de muncă ce stau în 
faţa adulţilor şi copiilor la Sfatul/consiliul familiei pentru a 
repartiza clar responsabilităţile şi a lua decizii referitoare la 
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organizarea, realizarea activităţii, odihnei, pauzelor pentru 
luarea mesei etc.; 

− sarcinile de muncă se dozează şi se realizează conform unor 
cerinţe şi etape gândite, planificate împreună cu copiii. 

Atunci când părinţii se adresează la copii frumos, respectuos, ca 
la egalii săi sau sfătuitorii săi, copiii apreciază munca ca o activitate 
creativă, interesantă şi se învaţă a relaţiona, a dirija acest proces, asi-
milând şi interiorizând abilităţi, competenţe şi deprinderi de conduită 
demnă şi management familial. 

În concluzie, funcţia economică include aspectul economico-
gospodăresc al relaţiilor familiale, care presupune asigurarea condi-
ţiilor materiale de trai şi existenţă a familiei, dirijarea gospodăriei şi 
crearea-valorificarea bugetului familial. 

Filosofia practică a familiei orientează membrii acesteia spre o 
abordare morală a tuturor acţiunilor legate de crearea bunăstării sale, 
de îmbinare armonioasă a posibilităţilor materiale cu cele spirituale, 
estetice şi de valorificare adecvată a potenţialului sau în variate acte  
de caritate. 

Funcţia culturală a familiei este una cu caracter educativ profund 
de perpetuare a culturii, a limbii, obiceiurilor, tradiţiilor, experienţei de 
viaţă, dar este şi una de creare a propriilor valori şi desigur că, de 
consolidare, cimentare a relaţiilor familiale. Totodată, funcţia culturală, 
reprezintă o sursă importantă a trăirilor afective, plăcute, izvor al 
amintirilor valoroase pentru adulţi şi copii. Cercetările sociologice 
[174; 180; 184; 185 etc.] şi cele empirice indică asupra rolului de armo-
nizare a relaţiilor intergenerationale prin realizarea eficientă a acesteia. 
Anume funcţia culturală a familiei asigură interrelaţia, schimbul de 
valori dintre cultura postfigurativa, a bunicilor, cea cofigurativă a 
părinţilor şi prefigurativă a tinerei generaţii [61, p.103-104]. Familia 
reprezintă instituţia socială care reuneşte într-un context unical efor-
turile şi acţiunile a trei generaţii ce urmează a convieţui în acelaşi so-
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cium. Dacă în socium cele trei generaţii colaborează, interacţionând şi 
completându-se armonios, toţi actorii/tinerii, adulţii şi persoanele în 
etate, se simt bine, împliniţi, utili şi fericiţi. Forme şi metode de 
realizare a funcţiei culturale a familiei există numeroase. Ele diferă de la 
o etnie/cultura la alta, însă cele de bază presupun: 

− organizarea unor sărbători/festivităţi şi ritualuri familiale 
interesante ce vor implica întreaga familie (părinţi, copii, 
bunici şi alte rude); 

− celebrarea într-un mod deosebit a sărbătorilor mari naţionale 
şi religioase (Crăciunul, Sf. Paşti, Ziua Independenţei etc.); 

− amenajarea locuinţei în conformitate cu normele igienice, mo-
rale, estetice, dar şi gusturile estetice ale membrilor familiei; 

− odihna comună şi organizarea variatelor excursii în natură, 
muzee, expoziţii şi vizite la rude; 

− participarea la festivităţile din sat/oraş sau cele organizate de 
cunoscuţi, rude. 

O formă culturală eficientă de consolidare a coeziunii şi a relaţiilor 
familiale este sărbătoarea anuală a familiei, pe care încă Pitagora a 
definit-o ca Pacea familiei, care se organizează odată în an şi implică 
toate rudele. Aici, la o masă de sărbătoare, soţul şi soţia îşi dau mâna şi-şi 
iartă toate greşelile comise timp de un, acelaşi lucru fac şi ceilalţi membri 
ai familiei, apoi planifică acţiunile pentru viitorul an. Aceasta poate 
deveni o tradiţie frumoasă a familiei, desigur implicând anumite variaţii 
şi elemente culturale. Ar fi etic, util şi interesant, dacă după exemplul/ 
modelul părinţilor, astfel ar proceda tânăra familie. 

O altă funcţie a familiei, cea psihologică, vine în consens şi inter-
acţionează activ cu celelalte, având ca scop asigurarea securităţii afec-
tive, a caracterului confidenţial şi apropiat, intim al relaţiilor familiale; 
susţinerea morală în situaţii dificile; împărtăşirea trăirilor legate de 
succesul, performanţele obţinute în activitatea profesională sau alte 
domenii ale vieţii. Pentru a realiza eficient funcţia psihologică, membrii 
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adulţi învaţă şi îşi perfecţionează continuu competenţele şi măiestria de 
comunicare, relaţionare, evitare, anticipare şi soluţionare a conflictelor 
interpersonale. O persoană cultă emană căldură, denotă tact, bună-
voinţă, compasiune, exersează capacitatea de a asculta, de a întreţine 
un dialog, de a dirija conflictele interioare şi de a depăşi situaţiile de 
criză şi stres. Ea este axată pe o conduită echilibrată, onestă, paşnică, 
orientată spre colaborare, explicaţie, negociere, argumentare a acţiu-
nilor şi comportamentelor sale. 

Motivaţia pozitiva şi centrarea pe cultivarea practicilor morale şi 
spirituale, amplifică posibilităţile relaţionare a familiei, oferindu-i o 
coloratură specifică, de neuitat pentru adulţi şi copii. Climatul deo-
sebit, evenimentele existenţiale importante, căldura din interiorul 
familiei, stilul umanist şi empatic al comunicării, relaţiile priete-
noase – reprezintă esenţa tuturor amintirilor, pe care oamenii le 
reţin şi le perpetuează întreaga viaţă, cultivându-le şi promovându-
le mai apoi şi în propria familie. 

Dat fiind faptul, anume femeia, trăsăturile ei ereditare şi cele for-
mate în procesul culturalizării, manifestă o mai mare sensibilitate, 
intuiţie, extraversie, empatie, atitudine maternă şi receptivitate, la ma-
rea majoritate a popoarelor, este considerată drept fiinţă ocrotitoare a 
căminului, copiilor şi al climatului familial. Acest lucru, nu dimi-
nuează nici sub un aspect, responsabilitatea bărbatului pentru menţi-
nerea liniştii, înţelegerii şi bunăstării psihoemoţionale a familiei. Băr-
baţii centraţi pe păstrarea familiei, învaţă arta comunicării şi rela-
ţionării, îşi cizelează competenţele şi aprofundează cunoştinţele în 
domeniul psihologiei, pedagogicei, conflictologiei şi eticii familiale. 

Funcţia socială a familiei constă în asigurarea integrării sociale a 
copiilor şi a tuturor membrilor ei. 

Noi considerăm că funcţia socială trebuie să fie corelată şi cu 
procesul de formare a imaginii ei, începând de la adulţi şi finalizând cu 
copiii. Toţi membrii familiei au datoria de a avea grijă de conduita sa în 
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cadrul ei, dar şi în exterior, în socium/lume. Acest lucru este important 
nu numai pentru reputaţia şi imaginea familiei, ci, în primul rând, 
pentru formarea deprinderilor pozitive, consolidarea şi interiorizarea 
acţiunilor, conştiinţei, atitudinilor morale. 

Dacă cunoştinţele şi competenţele omului devin convingeri şi 
contribuie la formarea concepţiei despre lume, un mod demn de viaţa, 
atunci va predomina motivaţia intrinsecă a individului şi acesta va 
manifesta o conduită onestă,  echilibrată, care va influenţa formarea 
propriei imagini şi imaginii pozitive a familiei sale. 

Evident că funcţia educativă şi cea culturală a familiei sunt cele 
mai importante, deoarece prin ele lucrează şi interacţionează toate 
celelalte funcţii. 

Întrucât, pentru realizarea cu succes a condiţiilor şi funcţiilor 
familiei este nevoie ca fiecare persoană să cunoască formele, principiile, 
strategiile, conţinuturile valorice, metodele educaţiei – adulţii trebuie 
să înveţe permanent şi să se autoperfecţioneze, pe parcursul vieţii lor. 
Ţine de datoria părinţilor să fie familiarizaţi cu particularităţile de 
vârstă şi de personalitate, de gen; să cunoască şi să respecte drepturile 
copilului; să cunoască posibilităţile şi condiţiile de realizare eficientă a 
acţiunilor educative familiale, valorificând amplu funcţiile acestora,  
extensiunea lor, ceea ce asigură promovarea valorilor autentice. 

 
 
 
 
 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. În ce caz motivaţia adulţilor determină motivaţia copiilor ?  
2. De ce realizarea funcţiilor familiei necesită o atitudine conştientă 

şi responsabilă, activă din partea tuturor membrilor acesteia ? 
3. Cum credeţi axarea părinţilor pe colaborare, cunoaştere şi 

autoperfecţionare continuă, va dezvolta motivaţia intrinsecă a 
copilului ? Argumentaţi. 
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5.4. EXTENSIA ACŢIUNILOR EDUCATIVE ŞI CONŢINUTUL  
EDUCAŢIEI FAMILIALE 

 
Există mai multe accepţiuni cu privire la explicarea conceptului 

de extensie a acţiunii educative. După cum am menţionat anterior, 
extensia înseamnă dezvoltare, amplificare, extindere. În explicaţia şi 
abordarea extensiei acţiunii educative trebuie evitată eroarea de reduc-
ţie, de simplificare, consideră Marin Călin [36, p.34]. De aceeaşi părere 
suntem şi noi, cu privire la acţiunea educativă familială. Prin extensia 
AE, înţelegem genurile de acţiune educativă posibilă şi pluralitatea for-
melor/demersurilor educaţiei. În contextul vizat, vom completa poziţia 
dată prin abordarea viziunii lui S. Cristea (2003), care se vechiculează 
activ în ultimii 7-8 ani. Cercetătorul, clasificând statutul ştiinţelor edu-
caţiei, defineşte conceptul pedagogic de educaţie, oferindu-i o tentă fi-
losofică prin analiza acesteia din perspectivă istorică, axiomatică, axio-
logică, precizând structura de funcţionare şi caracteristicile generale ale 
educaţiei. La fel, S. Cristea defineşte finalităţile, conţinuturile şi for-
mele generale ale educaţiei [48; 49; 50] într-o optică postmodernistă. 

Evitând eroarea de reducţie, dar şi cea de dogmatism consolidat, 
acceptăm, urmăm şi dezvoltăm ideea lui Marin Călin: vom evita orice 
limită explicativă, deoarece fiecare generaţie de cercetători şi practi-
cieni din domeniul educaţiei are dreptul şi obligaţia să privească  
şi să reinterpreteze actul educaţiei în propriul său fel, deosebit de cel  
al generaţiilor anterioare, păstrând însă, ceea ce este adevăr pedagogic 
[36, p.34]. 

Noi vom respecta adevărul pedagogic, dar vom încerca să abor-
dăm extensia acţiunii educative în contextul concret al familiei, abor-
dată prin prisma filosofiei practice, care valorifică acţiunea morală. 

Plecând de la faptul că familia realizează procesul educaţiei la 
nivel primar, vom insistă asupra faptului că ea nu educă numai prin 
intermediul ansamblului de influenţe pedagogice exercitate spontan, ci 
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educă şi prin acţiuni educative conştiente, abordate la moment sau 
strategic. Astăzi, când părinţii deţin o anumită pregătire, pe care o pot 
aprofunda în direcţia optimizării competenţelor sale de creştere şi 
educaţie a copilului, atunci când s-a demonstrat că funcţia de părinte 
necesită şi ea un anumit tip de profesionalizare, vom susţine şi dezvolta 
această intenţie prin oferirea unui suport ştiinţific cu caracter teo-
retico-aplicativ. 

Extensia AEF va fi explicată în corelaţie cu funcţiile, domeniile 
vieţii de familie, finalităţile şi conţinuturile generale ale educaţiei. Dat 
fiind faptul, funcţiile familiei şi ethosul pedagogic familial au fost 
analizate, trecem la domeniile vieţii de familie, care într-un mod gene-
ral, sunt abordate în cercetările sociologilor [5; 6; 33; 146; 153; 162; 163; 
185; 186 etc.], într-un mod psihopedagogic noi le-am abordat în 
legătură cu plecarea copilului la şcoală [58; 61] şi în contextul eticii 
relaţiilor în familia temporar dezintegrală, în situaţia când părinţii 
lipsesc şi nu participă direct în educaţia copiilor [61, p.356-360]. 

În baza cercetărilor nominalizare, a observaţiilor empirice şi a 
studierii rezultatelor sondajelor de opinie efectuate recent, delimităm şi 
precizăm următoarele domenii ale vieţii de familie: 

• volumul, distribuirea responsabilităţilor familiale şi organi-
zarea vieţii familiei – managementul familial; 

• bugetul familiei şi dirijarea acestuia; 
• ritmul vieţii şi orarul familiei; 
• climatul afectiv şi moral al familiei (relaţiile şi comunicarea); 
• activitatea de realizare profesională a adulţilor; 
• timpul liber şi odihna familiei; 
• naşterea, îngrijirea şi educaţia copilului; 
• supravegherea şi monitorizarea conduitei copiilor; 
• activitatea de ghidare în cariera şcolară a copiilor; 
• integrarea în comunitate a membrilor familiei; 
• conţinutul muncii de autoservire şi menaj casnic; 
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• orientarea profesională; 
• participarea la activităţile din cadrul parteneriatului educa-

ţional şcoală-familie-elev; 
• modul de viaţă al familiei; 
• imaginea/reputaţia familiei; 
• Activitatea de planificare-creare şi monitorizare a bunăstării/ 

condiţiilor decente de viaţă a familiei; 
• activitatea de autocunoaştere şi autoperfecţionare morală şi 

spirituală; 
• activitatea de autocunoaştere şi autoperfecţionare intelec-

tuală; 
• activitatea de autocunoaştere şi autoperfecţionare psihofozică; 
• activitatea de autocunoaştere şi autoperfecţionare estetică; 
• activitatea de autoperfecţionare în domeniul tehnologiilor 

moderne; 
• încadrarea copiilor în viaţă cotidiană a familiei; 
• valorizarea copiilor în cadrul nonformal (secţii sportive, 

variate cercuri, sărbători etc.); 
• comunicarea şi relaţiile cu rudele; 
• pregătirea şi organizarea festivităţilor/sărbătorilor familiale; 
• participarea la acţiuni şi proiecte comunitare de caritate, de 

ocrotire a mediului. 
• intimitatea şi relaţiile conjugale 
După cum se poate observa, fiecare domeniu poate fi dezvoltat, 

completat şi corelat cu o funcţie sau subfuncţie a familiei. Concomitent 
cu stabilirea ţintei, adică a finalităţii acţiunilor educative şi, desigur că a 
corelării valorice cu conţinuturile generale ale educaţiei şi conştien-
tizarea responsabilităţii parentale, am elaborat o Matrice a conţinu-
tului şi extensiei acţiunilor educative familiale (Tabelul 1). 
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Bineînţeles că nu pretindem la o epuizare a subiectului elucidat, 
ci lăsăm spaţiu pentru imaginaţia, filosofarea şi creativitatea părinţilor, 
care reperând pe funcţia de culturizare şi domeniul vieţii de familie, 
finalităţile şi conţinuturile generale ale educaţiei, vor determina, con-
strui şi valorifica adecvat şi calitativ extensiunea acţiunilor educative. 

Sinteza şi abordarea sistemică a acţiunilor educative poate fi 
redată printr-o schemă, care ar aminti şi reactualiza filiaţia şi ascen-
denţa filosofică a pedagogiei/educaţiei, apelând la accepţiunea lui René 
Hubert (1965), care concepe educaţia ca pe un edificiu cu mai multe 
etaje, dintre care un etaj reprezintă ştiinţa, altul – filosofia, celălalt – 
tehnica, ultimul reprezintă arta. În temeiul studierii unui material 
factual voluminos şi a analizei experienţei de educaţie, acceptăm 
viziunea cercetătorului, însă o dezvoltăm, precizând un aspect de bază: 
educaţia poate fi concepută şi realizată ca edificiu, care incumbă ştiinţa, 
filosofia, tehnologia şi arta, ce interacţionează la nivelul tuturor etajelor 
construcţiei datorită criteriilor de evaluare-estimare a acţiunilor edu-
cative, antrenate în supervizarea şi calitatea acestora. 

În contextul vizat, am elaborat o schemă (Figura 4), care ar ajuta 
părinţilor să perceapă, să realizeze eficient şi să monitorizeze corec-
titudinea acţiunilor educative familiale. Întrucât, rămânem în contextul 
filosofiei practice, care promovează acţiunea morală, precizăm că 
criteriul, în acest caz, denotă un indicator, punct de vedere/de plecare şi 
apreciere a unor fenomene, inclusiv al acţiunilor educative familiale. 
Totodată, este necesar să conştientizăm faptul că criteriile desemnate, 
asigură realizarea şi verificarea monologului intern cu sine a adultu-
lui/părintelui şi a modelului sau comportamental care, în esenţă, 
reprezintă vectorul educaţiei familiale. 

Pentru clarificare, criteriul epistemologic presupune vectorul 
ştiinţific, criteriul prospectiv, cel ontologic şi axiologic reprezintă vec-
torul filosofic; criteriul normativ şi teleologic corespunde tehnicii/teh-
nologiei şi artei. 
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Figura 4. Schema abordării sistemice a acţiunii  
educative familiale 

PERSONALITATEA COPILULUI  
Caracterul moral al acţiunilor 

Criteriul epistemologic 

• Acţiuni educative axate pe cogniţie, autocunoaştere  
şi autoeducaţie/autoperfecţionare 

Criteriul prospectiv 

• Acţiuni educative procedurale şi strategice 
• Acţiuni educative cu caracter prescriptiv 

Criteriul normativ 

• Acţiuni educative transformatoare 
• Acţiuni educative conservatoare 

Criteriul ontologic 

• Acţiuni educative axate pe interiorizarea principiilor 
filosofiei practice şi promovarea valorilor fundamentale  

Criteriul axiologic 

• Acţiuni educative orientate spre un scop clar: moral, 
psihofizic, intelectual, estetic, tehnologic şi interiorizarea 
valorilor respective 

Criteriul teleologic 
• Acţiuni educative întemeiate din punct  

de vedere ştiinţific (teoretic şi aplicativ) 
• Acţiuni educative întemeiate din punct  

de vedere psihologic, pedagogic, sociologic etc. 
 

PĂRINŢII/FAMILIA 
Caracterul moral al acţiunilor 
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Meditarea asupra componentelor schemei oferă posibilitate adul-
ţilor să înţeleagă că educaţia ca conţinut şi criteriile interferează, se 
completează reciproc, punctează traseul AEF, oferind posibilitatea să fie 
început procesul şi acţiunile de la orice criteriu, principalul aici, fiind 
orientarea spre idealul educativ, măiestrie, artă, viitor, conduită morală. 

Analiza schemei va ajuta adulţilor să pătrundă în esenţa şi carac-
terul acţiunilor educative, să conştientizeze interrelaţia acestora şi să 
observe că eficienţa, chiar fericirea parentală, depinde de competenţa, 
dorinţa şi iscusinţa adultului-educator de a valorifica eficient ştiinţa, 
filosofia, tehnologia şi arta în procesul educaţiei copiilor lor. 

 
 

5.5. FORME ŞI METODE APLICATE ÎN EDUCAŢIA FAMILIALĂ 
 

Logic şi evident că abordarea extensiei acţiunii educative familiale 
necesită instrumentarea părinţilor cu tehnologia pedagogică/educaţio-
nală şi posibilităţile acesteia. 

Tehnologia pedagogică poate fi definită ca ştiinţa aplicată în dife-
rite contexte, care se va realiza conform unor obiective proiectate şi 
corelate cu conţinuturile, metodele educative şi mijloacele de realizare şi 
evaluare abordate într-un ansamblu coerent, posibil de perfectat la nivel 
de sistem şi de proces. Analiza conceptului din perspectiva teoriei edu-
caţiei evidenţiază capacitatea acestuia de aplicare metodică a principiilor 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. De ce depinde extensia şi valoarea acţiunii educative familiale ? 
2. Demonstraţi importanţa realizării funcţiilor familiei pentru 

formarea personalităţii copilului. 
3. De ce formarea integră a personalităţii necesită o abordare 

sistemică a tuturor factorilor şi acţiunilor educative ? 
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ştiinţifice la rezolvarea problemelor specifice în domeniul vizat [48, 
p.303] prin delimitarea strategiilor educaţionale. 

În acest context ne va interesa să precizăm conceptul de strategie. 
I. Nicola menţionează că strategia nu se reduce la o simplă tehnică de 
lucru cu copilul, ea reprezintă manifestarea şi expresia esenţei per-
sonalităţii educatorului, incluzând formele, metodele, procedeele şi 
tehnicile de acţionare şi concepţia acestuia, într-un tot unitar. Strategia 
educativă incumbă doi parametri importanţi: 

− structurarea externă care se referă la modul în care va fi ordonat 
şi prezentat volumul informaţiei pe care îl oferim copilului; 

− structurarea operaţională internă ce se referă la implicarea 
componentelor şi structurilor psihice în procesul educativ. 

Întrucât între aceşti parametri nu se poate stabili o relaţie univocă 
în legătură cu complexitatea procesului, factorilor, ce intervin în edu-
caţie, strategia oferă posibilitate educatorului să surprindă şi să valori-
fice specificul relaţiilor dintre parametrii nominalizaţi. Reieşind din 
cele expuse, apare întrebarea: care ar fi caracteristicile strategiei educa-
tive, abordată prin optica filosofiei practice în cadrul familiei?  

Astfel, pare important să specificăm că, în primul rând, strategia 
aplicată de părinţi în educaţie ar trebui să urmărească: 

− stabilirea şi dezvoltarea unor relaţii optime între educator şi 
educat; 

− valorificarea comunicării şi relaţiilor empatice părinţi-copii, 
care ar contribui la declanşarea mecanismelor psihologice ale 
interiorizării, asimilării/învăţării etc. în baza principiilor psiho-
logiei morale; 

− ca transmiterea informaţiei/mesajului să-l antreneze pe copil 
într-o colaborare, un proces de achiziţionare activ, conştient 
şi creativ, centrat pe dezvoltarea cogniţiei şi metacogniţiei; 
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− ca acţiunile educative să fie gândite, orientate spre o anumită 
finalitate şi să-l transforme pe copil din obiect în subiect/actor 
al propriei educaţii/formări; 

− ca formarea-dezvoltarea copilului să se desfăşoare pe un tra-
seu ascendent moral; 

− ca procesul colaborării şi relaţionării cu copilul să îmbine 
variate forme, metode, tehnici ce se vor aplica în funcţie de 
particularităţile de vârstă, de personalitate; starea sănătăţii şi 
etapele formării psihomorale a Eu-lui. 

Din cele relatate, putem deduce că strategia ocupă un loc central 
în cadrul tehnologiei. Ea este, concomitent, tehnică şi artă educaţio-
nală, imprimându-i demersului acţional, aplicativ al tehnologiei un 
anumit specific, o anumită coloratură. Frumos şi exact defineşte stra-
tegia pedagogică S. Cristea, speificând că aceasta reprezintă o manieră 
de abordare a educaţiei necesară pentru realizarea unui scop specific [48]. 

Plecând de la definiţia, caracteristicile şi dimensiunea episte-
mologică a strategiei pedagogice care vizează mecanismele structural-
funcţionale angajate în proiectarea şi realizarea educaţiei [48, p.349]; 
funcţiile familiei, domeniile vieţii de familie şi principiile filosofiei 
practice a familiei, delimităm şase tipuri de strategii educative 
esenţiale care ar asigura eficienţa acţiunilor şi a tuturor influenţelor 
educative familiale: 

1) strategia comunicării şi relaţionării umaniste; 
2) strategia respectării drepturilor copilului; 
3) strategia valorizării modului sănătos şi demn de viaţă; 
4) strategia partajării şi onorării responsabilităţilor din partea 

adulţilor şi copiilor; 
5) strategia centrării pe modelul moral pozitiv de comportare 

al adulţilor şi formarea psihomorală a Eu-lui copiilor; 
6) strategia orientării acţiunilor educative spre stimularea 

autocunoaşterii, autoeducaţiei, autoactualizării. 
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După cum se poate observa, strategiile educative familiale, con-
semnează un context profund uman, incluzând multitudinea acţiu-
nilor, ce pot fi valorizate prin intermediul variatelor forme, metode şi 
mijloace pedagogice, orientate spre esenţa valorică a acestora. 

În continuare, precizăm faptul că formele educaţiei reprezintă 
modalităţile de realizare a activităţii de formare-dezvoltare a persona-
lităţii umane desfăşurată într-un timp şi spaţiu pedagogic determinat 
din punct de vedere social [50, p.155]. Deci, conceptul pedagogic de 
formă generală a educaţiei, defineşte cadrul de desfăşurare a acţiunilor 
şi influenţelor educative. Formele generale ale educaţiei în ştiinţele 
educaţiei se delimitează în formale, nonformale şi informale. Influenţa 
acestora devine tot mai mare şi importantă odată cu creşterea copilului 
şi frecventarea instituţiei de învăţământ. Axându-ne pe criteriul cad-
rului social fixat, familia şi funcţiile ei în îmbinare cu interacţiunile 
altor parteneri educativi (grădiniţa de copii, şcoala, palate de creaţie, 
secţii sportive etc.), propunem o clasificare convenţională a formelor 
educaţiei ce pot fi valorificate de familie: 

I. Formele educaţiei organizate şi desfăşurate în cadrul fami-
liei, ce includ: 

− activităţi  obligatorii de regim şi respectare a igienei personale; 
− activităţi de autoservire şi muncă de menaj casnic; 
− activităţi cu caracter cognitiv şi metacognitiv (de cunoaş-

tere, lectură, studiere şi construire a instrumentelor, 
strategiei şi traseului cunoaşterii); 

− activităţi cu caracter estetic şi distractiv/loisir (sărbători, 
victorine, concursuri organizate în cadrul familiei); 

− activităţi cu caracter psihofizic/sportiv (gimnastica, regi-
mul zilei, jocuri şi competiţii la aer liber, plimbări etc.); 

− activităţi cu caracter religios, spiritual (discuţii, conversaţii 
pe teme morale, pregătirea şi desfăşurarea sărbătorilor 
religioase; frecventarea bisericii etc. 
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II. Formele educaţiei organizate-desfăşurate în colaborare/ par-
teneriat cu instituţia de învăţământ. Activităţile pot fi grupate după 
finalităţi şi conţinuturile generale ale educaţiei: 

− activităţi cu tematică morală, civică, spirituală etc.; 
− activităţi cu caracter cognitiv, de valorificare a educaţiei 

intelectuale; 
− activităţi de valorificare a ştiinţei aplicate / a tehnologiilor 

informaţionale etc.; 
− activităţi de valorificare a tezaurului culturii artistico-

literare, artistico-plastice, muzicale, dramaturgiei etc. şi de 
dezvoltare a creativităţii copilului; 

− activităţi de valorificare a potenţialului psihofizic al copi-
lului (participarea la competiţii, cercuri, secţii, sărbători 
sportive etc.). 

III. Formele educaţiei organizate-desfăşurate în colaborare/par-
teneriat cu agenţii comunitari care includ: 

− vizite şi consultaţii la medicul de familie sau alţi specialişti 
cu scopul ocrotirii sănătăţii; 

− activităţi de protecţie şi ocrotire a mediului ambiant, or-
ganizate de primării, şcoală etc.; 

− activităţi de celebrare a unor evenimente importante 
pentru ţară/localitate (Ziua Independenţei, Ziua Limbii 
Române etc.); 

− activităţi de caritate pentru acordarea ajutorului per-
soanelor în etate sau cu nevoi speciale etc.; 

− activităţi cu caracter religios/spiritual desfăşurate de bise-
rici, mănăstiri, ONG-uri etc.; 

− activităţi de odihnă şi divertisment; 
− activităţi sportive şi de promovare a modului sănătos de 

viaţă. 
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Modalităţile de organizare-desfăşurare a activităţilor educative 
sunt variate şi presupun din partea familiei competenţă, valorificarea şi 
participarea adulţilor şi copiilor. Formele educaţiei le aplicăm în func-
ţie de vârsta copilului, interesele lui, posibilităţile familiei; starea 
sănătăţii, regimul de muncă al părinţilor şi programul de învăţătură/ 
şcolar al copiilor. 

Important este să înţelegem că părinţii trebuie să analizeze, să 
discute împreună cu copiii pe marginea activităţilor desfăşurate, să se 
intereseze ce anume le-a provocat plăcere şi interes copiilor; ce au 
învăţat pozitiv şi bun pentru sine. Un alt aspect educativ important: 
familia nu va face abuz de frecventarea activităţilor din exteriorul ei, 
dar, totodată, va gândi bine organizarea-desfăşurarea acestora în cadrul 
familiei. Respectarea acestor exigenţe asigură un echilibru psiho-
emoţional copiilor şi membrilor adulţi, preîntâmpină suprasolicitarea 
şi surmenarea, permite conştientizarea esenţei muncii şi odihnei. La fel, 
permite membrilor familiei să aprecieze posibilităţile şi sensul realizării 
plenare a intereselor şi creativităţii umane. 

Procesul educaţiei este unul complex, poliaspectual şi necesită 
cunoaşterea metodelor de educaţie. Întrucât părinţii sunt cointeresaţi 
în formarea unei personalităţi demne, dezvoltate armonios, ei se 
implică activ în parteneriatele educaţionale, frecventează şedinţe, şcoli 
pentru părinţi şi alte activităţi de iniţiere în arta educaţiei copilului şi 
consolidare a competenţelor parentale. 

În temeiul celor relatate, a esenţei perspectivelor vieţii, prin-
cipiilor abordării educaţiei familiale prin prisma filosofiei practice şi în 
baza analizei clasificărilor propuse de cercetătorii în domeniul ştiin-
ţelor educaţiei [3; 36; 38; 39; 52; 61; 105; 141; 245; 256 etc.] şi plecând 
de la principiile noii paradigme de educaţie axată pe explorarea 
capacităţii de cunoaştere holistică, a creierului uman prin implicarea 
activă a emisferei drepte ce asigură interconexiunea dintre raţiune, 
sentiment, voinţă [91; 92; 100], ţinând cont de praxiologia educaţiei 
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familiale, propunem o clasificare a metodelor educaţiei, orientată spre 
formarea personalităţii integre. 

Sigur că clasificarea noastră pleacă şi de la criteriul respectării 
logicii acţiunii educative familiale, însă cel mai important aspect rezidă 
în orientarea spre valorificarea reflecţiei şi acţiunii morale în 
soluţionarea problemelor existenţiale ale individului. 

În consens cu reperele teoretico-aplicative elucidate, delimităm 
trei grupe de metode ale educaţiei familiale: 

I. Metode de formare-dezvoltare a cunoaşterii şi 
conştiinţei morale. 

II. Metode de formare-dezvoltare a experienţei şi 
conduitei morale. 

III. Metode de orientare, motivare şi stimulare a 
autoeducaţiei şi autoperfecţionării existenţiale 
integrale. 

După cum se poate observa în primele două grupe de metode, 
prevalează metodele şi procedeele care promovează valorificarea 
cunoaşterii şi a formării-dezvoltării experienţei şi conduitei morale, 
ceea ce contribuie la abordarea, monitorizarea şi consolidarea 
acţiunilor în mod holistic în diada complexă nominalizată: cunoaştere–
raţiune–conştiinţă  exersare–deprindere–conduită. 

Metodele din grupa a treia se prezintă ca acţiuni de promovare a 
celui mai valoros şi responsabil comportament uman posibil – auto-
educaţia şi autoperfecţionarea existenţială permanentă, care include 
toate aspectele vieţii omului: cunoaştere, muncă, odihnă, loisir, sport, 
artă etc. În acest context, diada descrisă se completează organic cu a 
treia grupă de metode, care orientează–motivează–stimulează auto-
educaţia şi autoperfecţionarea copilului [Figura 5]. Schema dată poate 
servi ca suport metodologic pentru părinţi şi adolescenţii care se ocupă 
de autoeducaţie. 
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Figura 5. Metode aplicate în educaţia familială 

În continuare vom aborda unele aspecte tehnologice de explorare 
a metodelor în cadrul educaţiei familiale, desigur că în contextul 
filosofiei practice. 

METODE APLICATE ÎN EDUCAŢIA FAMILIALĂ 

I. Metode  
de formare-dezvoltare 

a cunoaşterii  şi 
conştiinţei morale 

• Explicaţia 
• Povestirea 
• Povestirea morală 
• Conversaţia 
• Explicaţia 
• Conversaţia etică 
• Lectura 
• Jocul didactic 
• Jocul creativ 
• Pledoaria morală  
• Povaţa 
• Instructajul 
• Discuţia/dezbateri 

morale 
• Problematizarea 
• Descoperirea 
• Studiul şi analiza  

de caz 
• Reflecţia morală 
• Sugestia 
• Convingerea 
• Demonstraţia 
• Meditaţia 
• Rugăciunea 
• Autoexersarea 

cognitivă şi  morală 
• Jurnalul intim 
 

• Axiomele educaţiei: filosofică, sociologică şi psihofizică 
• Legităţile şi legile generale ale educaţiei 
• Principiile psihologiei şi educaţiei morale 
• Principiile filosofiei practice a familiei privind educaţia integrală 

II. Metode  
de formare-dezvoltare 

a experienţei  
şi conduitei morale 

• Modelul/exemplul 
moral 

• Imitaţia morală 

• Dilema morală 

• Persuasiunea  
morală 

• Cerinţa  
pedagogică 

• Crearea situaţiilor 
educative 

• Jocuri cu reguli  
morale 

• Dialogul 

• Modelarea 

• Exerciţiul moral/ 
deprinderea  

• Opinia publică 

• Sarcina/misiunea 
morală 

• Autoexersarea după 
model etc. 
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II. Metode de orientare, 
motivare a autoeducaţiei  

şi autoperfecţionării 
existenţiale integrale 

• Aprobarea 
- acordul 
- aprecierea 
- lauda 
- exprimarea 
recunoştinţei 

- recompensa 
• Dezaprobarea 

- dezacordul 
- observaţia 
- exprimarea 

neîncrederii  
- avertizarea 
- ironia 
- pedeapsa 

• Autoobservarea 
• Autoanaliza 
• Autocunoaşterea 
• Autoevaluarea 
• Auroconvingerea 
• Autodezaprobarea 
• Autorenunţarea 
• Autocomandă 
• Autostimularea după 

model 

Normativitatea 
acţiunilor  
educative 

CONTEXT FAMILIAL
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Laboratorul educaţiei familiale 

Observaţia asupra existenţei omului şi a vieţii lui în familie, în 
arealul cultural autohton, ne-a permis să stabilim o tendinţă îmbu-
curătoare: familiştii şi părinţii sunt cointeresaţi în sporirea eficienţei 
climatului, relaţiilor intrafamiliale, educaţiei optime a copiilor. În 
ultimul timp, este mult mai observabilă tendinţa de axare a familiei pe 
un mod sănătos de viaţă, pe credinţă şi democratizarea relaţiilor 
interpersonale. În contextul dat, precizăm faptul că metodele educaţiei 
reprezintă căile de organizare-desfăşurare a activităţii comune a părin-
ţilor şi copiilor, orientate spre formarea personalităţii tinerei generaţii, 
dar ele presupun şi perfecţionarea personalităţii adulţilor. 

Chiar de la naştere copilul este influenţat de toţi factorii familiali: 
− managementul familiei ce are ca scop dirijarea şi administ-

rarea, corectarea funcţionării familiei ca un tot întreg. Ma-
nagementul familiei determină modul de organizare, func-
ţionare şi monitorizare a gospodăriei şi a mediului familial. În 
această ipostază este foarte important de repartizat clar obli-
gaţiile şi responsabilităţile între membrii adulţi ai familiei şi 
copii, sigur că în funcţie de: vârstă, starea sănătăţii, aptitudini, 
competenţe şi posibilităţi, fără a impune poziţia de lider/cap 
al familiei, bărbatului sau femeii. Specificul managementului 
familial se va contura şi consolida treptat pe parcursul vieţii 
în comun. Variatele situaţii, care apar, vor scoate în evidenţă 
trăsătrile ambilor parteneri, astfel se va clarifica potenţialul, 
posibilităţile şi tendinţele acestora. Esenţialul constă în faptul 
ca soţii să negocieze; să se înţeleagă cu privire la realizarea 
funcţiilor, responsabilităţilor, ocupând o poziţie flexibilă, 
mutuală, inteligentă pentru a se ajuta şi completa armonios. 

În familie părinţii realizează următoarele funcţii: 
− creează condiţii optimale pentru creşterea şi educaţia copilului 

/ aspect moral, spiritual, psihofizic şi ambiental etc.; 
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− asigură satisfacerea necesităţilor copilului; 
− educă copilul, orientându-l spre un stil sănătos şi onest de viaţă; 
− asigură respectarea drepturilor copilului, securitatea şi integ-

rarea lui socială. 
După cum am menţionat anterior, educaţia copilului se realizează 

de către adulţi prin intermediul acţiunilor şi influenţelor. Subcapitolul 
este dedicat acţiunilor educative familiale şi, anume, valorificării meto-
delor educaţiei. Astfel, metodele de formare-dezvoltare a cunoaşterii şi 
conştiinţei morale, asigură informarea copilului, achiziţionarea cuno-
ştinţelor, normelor morale prin crearea situaţiilor – problemă de stu-
diere şi soluţionare a unor aspecte şi raporturi dintre inteligenţa reflexi-
vă, teoretică şi inteligenţa practică – acţiunea morală. În contextul vizat, 
trebuie să înţelegem că metodele din cele trei grupe nu se valorifică într-
o anumită ordine, ci se îmbină armonios pentru a diversifica acţiunile 
noastre şi pentru a le consolida. Clasificarea lor este una convenţională 
pentru a ilustra esenţa, posibilităţile metodelor şi a observa necesitatea 
corelării cunoaşterii cu reflecţia, acţiunea şi deprinderea morală. 

De acest lucru ne vom convinge elaborând demersul praxiologic al 
laboratorului educaţiei familiale. Părinţii aplică deseori explicaţia, poves-
tirea, conversaţia pe marginea variatelor teme, inclusiv celor etice. Prin-
cipalul moment aici rezidă în evitarea stilului coercitiv, rigid, morali-
zator. Lectura, urmată de comentarii, explicaţii de la începutul vârstei 
fragede trebuie lent să treacă în lectura urmată de conversaţii, discuţii 
etice, iar odată cu plecarea la şcoală, lectura trebuie să devină o necesitate 
şi deprindere intelectuală a copilului, ce îi va trezi interes pentru diferite 
aspecte ale existenţei şi conduitei umane. Lectura ghidată şi cea inde-
pendentă provoacă preadolescentul spre analize mai profunde, care 
vizează sensul vieţii, stimulează apariţia unor gânduri şi raţionamente 
superioare de ordin etic, spiritual, estetic, civic, moral. Fiecare familie 
trebuie să aibă o bibliotecă pentru membrii adulţi şi una specială pentru 
copii. Biblioteca va fi lărgită treptat, cărţile se vor alege şi procura în 
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funcţie de vârsta copilului, interesele lui, dar Biblia pentru copii, cule-
gerile de poveşti populare, lucrările pentru copii a scriitorilor şi poeţilor 
notorii, trebuie să fie în fiecare casă, în fiecare familie. Actul dăruirii 
unei cărţi apropiaţilor şi copilului, transformaţi-l într-un ritual deo-
sebit, care va include familiarizarea acestuia cu esenţa conţinutului, cu 
unele date interesante din biografia autorului şi lecturarea expresivă a 
unor fragmente sau povestioare. Acestea se selectează şi se prezintă 
interesant, emoţional pentru a-i provoca curiozitatea copilului. 

Metoda studiului şi a analizei unui caz/situaţii cere o anumită 
îndemânare şi inteligenţă din partea adultului. Cazul sau situaţia 
concretă poate include variate aspecte: intelectuale, cognitive, morale, 
estetice, civice etc. Este necesar să simţim pornirile copilului, dispoziţia 
lui, să alegem un caz interesant, să ne pregătim din timp pentru a-l 
analiza şi a explora eficient toate posibilităţile acestuia. 

Să nu ne fie teamă că nu vom fi în stare să ne descurcăm cu 
întrebările care pot să apară la copil. 

În situaţia dată, putem să luăm o pauză pentru a ne gândi, a oferi 
timp şi copilului pentru reflecţii, punctând sfera dificilă la care 
numaidecât ne vom întoarce în curând. 

Modelul valorificării unei situaţii educative. Elena (7 ani) a 
rămas acasă cu bunica. Ambele erau ocupate. Bunica prepara bucate, 
iar fetiţa se juca în odaia sa. La un moment dat, bunica a chemat ne-
poata şi i-a spus ca se simte rău, are slăbiciune şi nu-i în stare să facă 
ceva, trebuie să primească medicamente şi să stea culcată, însă are grijă 
că nu-şi va îndeplini promisiunea faţă de ceilalţi membri ai familiei 
(pregătirea cinei). 

După descrierea situaţiei, propunem copilului să elaboreze raţio-
namente privind situaţia creată. 

Avem răbdare, ascultăm atent, putem ajuta copilul cu unele între-
bări de tipul: 

− Cum ar putea derula evenimentele ? 
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− Cum ai proceda tu în aşa o situaţie ? 
− Cum crezi, ce poate face Elena în situaţia care a apărut ? 
− Cum poate Elena să ajute bunica ? 
− Care acţiuni ale fetiţei le consideri mai importante în situaţia 

dată ? 
− Oare ar fi în stare un copil de 7 ani să ducă la bun sfârşit  

pregătirea cinei ? 
În continuare, se analizează şi se discută fiecare variantă propusă 

de copil. Se încurajează, se susţin şi se dezvoltă ideile copilului. Se 
orientează copilul spre comparaţii, sinteze, concluzii, schimbarea sau 
completarea subiectului etc. 

Foarte utile şi creative sunt propunerile de a desena sau picta 
cazul, de a-l completa cu situaţii noi, de a-l ilustra prin improvizarea 
unui cântec, poezii sau reconstruirea acestuia, stimulând crearea unui 
ansamblu de episoade ce pot fi unite într-o povestire mai amplă. Astfel 
noi dezvoltăm gândirea logică, memoria, imaginaţia, limbajul, creati-
vitatea şi exersăm copilul în luarea deciziilor şi proiectarea acţiunilor 
morale şi a comportamentului adecvat. 

În cadrul familiei, părinţii nu folosesc metoda prelegerii ca atare, 
dar la vârstele şcolare, pot valoriza metoda pledoariei morale, prin care 
într-un mod expozitiv-verbal, argumentat susţin un eveniment, acţiune 
sau faptă morală, scoţând în evidenţă cu amănunte frumoase unele as-
pecte ale acesteia. Esenţialul aici să nu se facă abuz de timp, fraze pom-
poase, comparaţii neplăcute şi aluzii la unele greşeli comise de copil. 
Experienţa avansată în domeniul educaţiei parentale, demonstrează 
eficienţa pledoariei morale, care incumbă argumente accesibile pentru 
copil şi atitudinea plină de uimire şi optimism a adultului faţă de 
persoana care a manifestat o conduită onestă şi demnă. 

Explicaţia, convorbirea şi povestirea morală urmăresc acelaşi scop: 
asimilarea de către copii a cunoştinţelor, normelor şi cerinţelor morale 
prin interiorizarea esenţei acestora şi a raporturilor de tip cauză-efect. 
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Povestirea sau istorioara cu caracter moral poate fi îmbinată cu 
întrebări, procedee retorice sau mici dramatizări. Pentru copiii de vârstă 
preşcolară se poate apela la implicarea lor în finalizarea povestirii sau 
remodelarea ei prin includerea în firul narativ al evenimentelor perso-
naje cunoscute sau chiar pe sine. Aplicarea unui limbaj expresiv, analiza 
detaliată şi conversaţia pot încheia valorificarea acestei metode. 

Copiii de 10-13 ani pot fi orientaţi spre scrierea unor poveşti sau 
povestitoare versuri pe o anumită temă, apoi lecturarea lor în cadrul 
activităţilor cotidiene sau festive ale familiei. Este util şi foarte valoros 
de organizat în familie de 2-3 ori pe săptămână şezători culturale, de 
exemplu: duminică, marţi, joi, în cadrul cărora părinţii ar informa 
familia despre faptele sale şi evenimentele la care au participat şi ce au 
învăţat nou, important şi bun. Odată cu creşterea copiilor se propune 
ca aceştia să-şi împărtăşească şi ei, cu apropiaţii, emoţiile, sentimentele, 
experimentele. Discuţiile părinţilor cu copiii trebuie să fie axate pe 
variate probleme existenţiale şi acţiuni morale. Astfel, copiii se clarifică 
cu conţinutul valorilor, încep a înţelege importanţa virtuţilor, calităţi-
lor pozitive de caracter, încearcă să-şi elaboreze scopuri, perspective 
comportamentale; se învaţă a discuta, a comenta, a analiza şi a argu-
menta propria opinie; se învaţă a-şi proiecta priorităţile valorice etc. 

În aşa situaţii, deseori se poate aplica povaţa. Mesajul educativ în 
cadrul acestei metode este codificat în maxime, proverbe, zicători, 
cugetări. Ele incită la reflecţie şi declanşează trăiri afective pozitive. 
Povaţa trebuie foarte atent şi cu mare tact valorificată în educaţia 
copilului, pentru a-l îndemna pe copil la fapte morale foarte subtil, 
creându-i convingerea că el independent a ajuns la o anumită concluzie 
şi un rezultat pozitiv. 

Deseori povaţa, conversaţia se îmbină cu sugestia, care presupune 
o insuflare, o orientare a copilului în luarea deciziilor şi alegerea acţiu-
nii sau a comportamentului potrivit. Întrucât, sugestia are caracter 
subtil, voalat, se cere ca adultul să fie atent şi responsabil în ceea ce 
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insuflă copilului. E de dorit ca sugestia să fie axată pe expunerea 
încrederii în forţele şi intenţiile pozitive, morale ale copilului. 

Exemplu: eu sunt sigur că tu Marcel, ştii că Ionel are nevoie de 
susţinere morală şi îl vei încuraja, ai să te strădui să-i ridici dispoziţia, vei 
pleca cu el în vizită la mama lui la spital, îl vei ajuta la treburile 
gospodăreşti; îi fi mai atent decât, de obicei, cu el şi îi afla cu ce îl poate 
ajuta familia noastră în lipsa mamei sale. 

Problematizarea şi descoperirea pot fi aplicate împreună ca ele-
mente de cercetare. Poate fi formulată o problemă morală, de cunoaş-
tere, propunând copilului soluţionarea ei prin metoda descoperirii. 

Părinţii pot crea variate situaţii-probleme sau oferă copiilor această 
posibilitate, având în vedere dezvoltarea gândirii convergente ce solicită 
un răspuns sintetizat unic şi dezvoltarea gândirii divergente, care pre-
supune analiza sau alegerea unui răspuns din mai multe variante. 

Dacă în problematizare, accentul se pune pe declanşarea şi crea-
rea situaţiilor-problemă, descoperirea reprezintă o metodă de căutare, 
cercetare şi găsire a soluţiei. Ambele metode constituie componentele 
demersului euristic, care îl face pe copil să gândească, să caute şi să 
reacualizeze experienţa anterioară. 

Descoperirea poate fi independentă şi dirijată, inductivă, de la 
simplu – la compus; de la date particulare – spre unele cu un grad de 
generalitate mai mare şi deductivă ce se realizează prin construirea 
deducţiei pe traseul, de la general, de la sinteze – spre particular. 

Demonstraţia constă în prezentarea unor obiecte, procese, feno-
mene sau acţiuni în faţa copiilor. 

În educaţia familială, demonstraţia se aplică, practic, permanent. 
Important este să conştientizăm că părinţii demonstrează sistematic 
propria conduită, de atât trebuie să urmăm un mod adecvat, moral de 
comportare în toate sferele vieţii cotidiene. 

Demonstraţia poate fi îmbinată cu explicaţia, conversaţia, utili-
zarea materialelor intuitive. 
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Reflecţia morală reprezintă un act de meditaţie pentru a înţelege 
şi explica sensul unui eveniment, fenomen sau comportament uman. 
Reflecţia morală include: o stare de îndoială, evocare, deliberare şi 
opţiune morală, care poate fi îmbinată cu studiul de caz. 

Pentru a-i incita pe copii la reflecţii, îi exersăm şi le propunem să 
pătrundă în esenţa unui eveniment, comportament/faptă, a unei situa-
ţii concrete sau improvizate, a unei cugetări/aforism etc. 

Copiilor mai mici le putem ajuta prin formularea întrebărilor sau 
prin propunerea de a realiza mai întâi observaţii independente. Deseori 
reflecţia morală poate fi precedată de un dialog cu sine – îl învăţăm pe 
copil a-şi pune întrebări şi a răspunde, apoi a face o concluzie. Important 
aici este şi stimularea interpretării gândurilor, a opţiunii morale, a 
acţiunilor care urmează a fi valorificate în diverse situaţii existenţiale. 

Dilema morală se aplică la variate vârste, însă deseori alegerea 
între un obiect sau altul, un comportament sau altul, nu este argu-
mentat şi comentat. Această scăpare diminuează eficienţa metodei. În 
formularea sau crearea situaţiilor de dilemă trebuie să respectăm nor-
mele moral-etice, să nu provocăm copilul la alegeri de tipul: cine este 
mai bun cu tine sau pe cine iubeşti mai mult, pe mama ori pe tata? 

Una dintre cele mai eficiente metode este exerciţiul moral ce 
constă în repetarea sistematică a faptelor şi acţiunilor cu scopul for-
mării deprinderilor şi obişnuitelor de comportare morală. Exerciţiul 
moral influenţează pozitiv asupra formării trăsăturilor volitive, asupra 
consolidării deprinderilor şi atitudinilor morale. 

În îmbinare cu exerciţiul moral se aplică variate metode şi pro-
cedee: cerinţa pedagogică, aprobarea, dezaprobarea, opinia publică. 

Cultivarea tradiţiilor valoroase în cadrul familiei, celor de res-
pectare şi promovare a persoanelor în etate; de comportare onestă şi 
demnă; de sărbătorire a unor evenimente semnificative a familiei, 
localităţii, ţării; de respectare a drepturilor omului; de susţinere morală 
şi ajutoare în situaţii dificile; de creare şi urmare a unui mod demn  
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de viaţă – contribuie la consolidarea unităţii dintre conştiinţa şi 
conduita morală a copilului. 

În consens cu informarea copilului, oferirea modelului pozitiv 
valoric de comportare şi soluţionare a problemelor existenţiale de tip 
familial, profesional, social şi stimularea cunoaşterii, învăţăm copilul 
să opună rezistenţă la ispitele mediului ambiant, să nu se lase 
ademenit de nonvalori sau pseudovalori. 

În acest sens viaţa ne convinge că acest lucru este posibil dacă adul-
ţii, rudele apropiate copilului, demonstrează o conduită stabilă centrată 
pe unitatea organică între felul de a gândi, acţiona şi de a fi/a deveni. 

Mai mult ca atât, observăm un fenomen existenţial constant: 
persoanele care au trecut printr-o experienţă drastică, care le-a pus în 
pericol viaţa – se schimbă, încep a trăi, valorificând activ experienţa 
morală şi valorile spirituale. Comportarea şi viaţa acestor persoane se 
schimbă spre bine, se observă fenomenul definit ca spiritualizare a 
faptelor şi conduitei lor. În acest sens merită să ne întrebăm: „Oare nu 
este mai simplu şi firesc să trăim prin acţiunea morală permanent ?” 

 
 

5.6. ACŢIUNILE EDUCATIVE ÎN PREŞCOLARITATE 
 

Înainte de a aborda acţiunile educative la vârsta preşcolară am 
decis să concretizăm conţinutul funcţiei educative a părinţilor, să 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Identificaţi strategiile educative familiale ce contribuie la 
educaţia integrală a copilului. 

2. Ce îmbinare de forme şi metode vor fi eficiente în educaţia 
familială şi vor asigura dezvoltarea creativităţii copilului. 

3. Explicaţi raportul dintre acţiune, formă şi metodă educativă. 
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analizăm influenţele acestora în corelaţie cu esenţa, posibilităţile jocu-
lui ca valoare, metodă, mijloc de educaţie, aşteptările copilului şi lumea 
lui interioară. 

Aşadar, în familie părinţii realizează un amalgam de acţiuni, care 
contribuie la crearea condiţiilor optimale pentru creşterea şi educaţia 
copilului, introducându-l treptat în cultură prin intermediul valorilor 
şi formării virtuţilor. Educă copilul, orientându-l spre un mod sănătos 
şi moral de viaţă, asigurând respectarea drepturilor acestuia, securi-
tatea lui şi integrarea socială. 

Am menţionat anterior că educaţia se realizează de către adulţi 
prin intermediul acţiunilor şi influenţelor. Pentru a înţelege procesul 
educativ în preşcolaritate amintim că acţiunile părinţilor orientate spre 
formarea personalităţii copilului au un scop, un instrumentar şi plan 
special, creat mental. Acţiunile educative, de regulă, sunt gândite şi 
realizate, în primul rând, de părinţi, apoi şi de alte rude, ca de exemplu, 
bunici, fraţi etc. 

După cum am menţionat anterior, acţiunile educative reprezintă 
un element important conştient al educaţiei, pe când influenţele ref-
lectă, mai frecvent, tradiţia, cultura relaţiilor interpersonale familiale, 
inteligenţa şi competenţa părinţilor într-un mod subtil. Influenţele 
sunt cele mai numeroase şi, deseori, adulţii nu le conştientizează dacă 
nu-şi propun să analizeze conduita lor şi starea lucrurilor privind edu-
caţia copiilor săi. În literatura de specialitate influenţele educative sunt 
asociate cu o mulţime de săgeţi, pe care le aplică părinţii diferit, uneori 
reuşit, alteori mai puţin reuşit sau nereuşit [212]. În esenţă, crearea 
optimului axiologic în cadrul educaţiei preşcolarilor se va realiza în 
baza îngrijirii, educaţiei copilului şi a jocului, enculturaţiei lui treptate. 

Natura şi funcţiile jocului, importanţa lui în educaţia copilului de 
vârstă preşcolară, demonstrează că acţiunile şi influenţele părinţilor în 
procesul acestei activităţi devin mult mai eficiente. Organizarea şi 
desfăşurarea jocului în cadrul familiei obligă părinţii să gândească bine 
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acţiunile şi influenţele preconizate, corelându-le cu aşteptările şi lumea 
interioară a copilului, inclusiv cu conţinuturile generale ale educaţiei, 
ce vizează formarea-dezvoltarea morală, spirituală, intelectuală, 
estetică, psihofizică şi prin muncă a copilului. În contextul vizat, să nu 
uităm de valorificarea lecturii, procurarea cărţilor pentru copii şi 
completarea bibliotecii familiei. Fiecare carte ca şi fiecare jucărie, 
trebuie să fie prezentată copilului şi treptat citită cât mai expresiv, cu 
explicaţii, discutată şi valorificată în jocuri, dramatizări, desene. 

În contextul dat, prezentăm două instrumente teoretico-acţionale 
care vor ajuta părinţii în selectarea jocului, crearea optimului familial şi 
a celui axiologic pentru dezvoltarea copilului prin joc şi asimilarea 
culturii desfăşurării acestuia. 

Astfel, Scala aşteptărilor copilului (Figura 6) conţine un an-
samblu de nuanţe afective şi etice după care adulţii pot aprecia dis-
poziţia micuţului, dorinţele şi aşteptările acestuia. 

 
                    COPILUL  AŞTEAPTĂ 

dragoste  
                     blândeţe 

                     tandreţe 
                             căldură 

                    cordialitate 
                        înţelegere 
                            susţinere 
                                încurajare 
                                    aprobare 
                                        empatie 
                                            grijă 
                                                zâmbet 
                                                    comunicare 

                                                                         colaborare 
                                                                                                       PĂRINŢII  OFERĂ  

 

                            Figura 6. Scala aşteptărilor copilului 
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Lumea interioară a copilului este foarte bogată şi jocul cu posi-
bilităţile sale va contribui la satisfacerea aşteptărilor copilului, oferind 
condiţii de valorificare a aptitudinilor, calităţilor pozitive şi va neu-
traliza, corecta neajunsurile, greşelile micuţului. Analiza aşteptărilor 
copilului, reflectate în scala propusă asigură conştientizarea influen-
ţelor ce parvin din partea părinţilor [61, p.317]. 

Pentru sensibilizarea părinţilor propunem Schema lumii inte-
rioare a copilului (Figura 7). Studiind această schemă, părinţii vor 
observa şi conştientiza faptul că copiii manifestă diverse emoţii,  tră-
sături de caracter, sentimente şi desigur că au nevoie de crearea 
variatelor situaţii în care ei îşi vor exterioriza cunoştinţele, abilităţile, 
vor consolida noile priceperi. Totodată, schema atrage atenţia părin-
ţilor şi asupra trăsăturilor negative. 

 
Figura 7. Schema lumii interioare a copilului 

 

trăsături negative 

agresivitate; nerăbdare; 
deprinderi negative; 

încăpăţinare; negativism; 
invidie; rivalitate; fobii; 

tristeţe; supărare;  
neîncrezut în sine; anxios; 

tânguire; capricii; 
intolerant; vulnerabil; uluit; 

slăbiciuni; 
neîndemînatic;  

izbucniri emoţionale; 
ştrengării ... 

LUMEA INTERIOARĂ A COPILULUI

 

calităţi / virtuţi 

bunătate; independenţă;  
dărnicie; onestitate; creativitate; 

dragoste; curaj; cordialitate; 
devotament; hărnicie;  
curiozitate; blândeţe;  

sinceritate; bucurie; tandreţe; 
mirare; entuziasm;  
admiraţie; plăcere;  

fantezie; mister; reverii;  
vise; fapte bune; jucăuşi;  

naivitate; dezamăgire;  
ambivalenţă ...  
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În schema dată arătăm special partea luminoasă a personalităţii 
copilului ce se reflectă prin calităţile, emoţiile şi sentimentele pozitive 
opuse trăsăturilor, emoţiilor şi sentimentelor negative, care se pot 
defini ca nonvalori, asupra cărora trebuie de lucrat, pentru a le anihila, 
diminua, transforma şi chiar a le lichida treptat. 

În calitate de psiholog am lucrat cu un număr mare de părinţi în 
baza acestor două instrumente pentru a-i învăţa pe aceştia să înţeleagă 
mai bine copilul său şi a le forma competenţe privind valorificarea 
intenţionată a acţiunilor educative. 

Pentru a ajuta părinţii să înţeleagă esenţa axiologică a educaţiei 
familiale, propunem atenţiei părinţilor următoarea activitate-joc.  

Scopul: Formarea personalităţii integre, a stilului sănătos şi demn 
de viaţă al copilului. 

Obiective-cadru:  
• determinarea şi fixarea calităţilor pozitive de temperament şi 

caracter, a emoţiilor pozitive; 
• stabilirea şi observarea trăsăturilor şi stărilor emoţionale ne-

gative ale copilului său. 
• transformarea, anihilarea şi lichidarea trăsăturilor şi emoţiilor 

negative. 
Acţiuni: 
1. Elaborează şi analizează atent Scala aşteptărilor copilului 

(Figura 6) şi Schema lumii interioare a copilului (Figura 7). 
2. Elaborează aceste două instrumente cu privire la propriul 

copil, detaliind trăsăturile de caracter şi separându-le în pozi-
tive şi negative (cu ajutorul educatorului sau psihologului). 

3. Trăsăturile şi stările emoţionale negative se haşurează cu roşu 
(ce înseamnă atenţie), cele pozitive cu un verde sau albastru. 

4. Elementele haşurate cu roşu cer atenţie şi un plan de acţiuni 
sistematice, pe care trebuie să-l elaboreze şi realizeze părinţii 
vizavi de corectarea şi diminuarea trăsăturilor negative. 
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5. Dacă s-a obţinut rezultatul scontat, trăsătura sau emoţia 
negativă se haşurează în culoarea ce denotă aspectul pozitiv 
(albastru sau verde). 

6. Părinţii trebuie să fie conştienţi de faptul că planul de acţiuni 
educative trebuie să fie de durată, necesită efort moral, inte-
lectual, volitiv, consecvenţă şi abordare sistemică. 

7. Sărbătoresc victoria obţinută de copil în corectarea şi lichi-
darea trăsăturilor negative, care se organizează după ceea ce 
părinţii s-au convins că în conduita copilului nu se mai obser-
vă acel neajuns. Familiarizaţi consecvent copilul cu valorile, 
virtuţile şi nonvalorile, care pot fi observate la oameni. 

8. Demonstrează şi explică copilului accesibil, în baza exemple-
lor concrete, că formarea virtuţilor necesită o muncă asiduă, 
sistematică, iar cea mai importantă biruinţă, o obţine omul în 
viaţă atunci când se cultivă, devenind bun, deştept, onest. 

9. Către 6-7 ani trebuie de învăţat copilul să-şi facă propriul 
portret. Acest autoportret desenat sau pictat trebuie să con-
ţină o povestioară despre sine (se ajută copilul în definirea 
trăsăturilor sale de caracter). 

10. Comunică cu copilul în situaţiile potrivite, numesc, calităţile 
lui pozitive şi trăsăturile negative. Urmăresc împreună cu el 
cum acestea dispar. Lăudă copilul pentru efortul depus. 

11. Pun în mişcare imaginaţia, creativitatea copilului şi încura-
jează imitarea modelului de conduită morală. Adulţii, părinţii 
şi bunicii trebuie să reprezinte modele pozitive de comportare 
şi relaţionale demne de urmă. 

Această activitate-joc s-a dovedit a fi foarte funcţională, intere-
santă şi atrăgătoare pentru copii şi părinţi. Ea asigură observarea 
succesului şi înregistrarea lui pe fişa ce reflectă lumea interioară a 
copilului, elaborată de către părinţi. Sub influenţa adulţilor, cu efortul 
ambelor părţi, lumea interioară a copilului se schimbă, devine tot  
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mai bogată în calităţi caracteriale pozitive. Această activitate-joc am 
numit-o 11 paşi spre perfecţiunea personalităţii copilului. 

Experienţa de consiliere a familiei şi cizelare a competenţelor pa-
rentale a demonstrat eficienţa acestei activităţi pentru sporirea calităţii 
educaţiei familiale şi a autoeducaţiei adulţilor. 

Acum analizăm influenţele exercitate de către părinţi  şi alte rude 
pe care le-am scos în evidenţă pentru a le conştientiza, a le gândi, dirija, 
corecta şi modela când este necesar. 

Influenţele parentale care au deseori caracter distructiv pot fi 
considerate ca nonvalori de care adultul trebuie să se debaraseze.  

Astfel, se consideră incorect şi distructiv, dacă în procesul educaţiei 
părinţii: fac judecăţi şi reproşuri pripite; decid pentru copil şi in locul 
lui; ignorează opinia copilului; dictează sau tutelează excesiv copilul; 
aprobă sau dezaprobă fără a argumenta; curmă iniţiativele copilului; 
alintă într-un mod neadecvat şi excesiv copilul, răsfăţându-l; sunt duri 
sau prea permisivi; manifestă agresivitate sau neglijează copilul. 

Adecvate şi constructive sunt acţiunile educative cu caracter 
formativ, care susţin şi încurajează copilul, menţin dispoziţia lui.  
Este important ca părinţii să se joace cu preşcolarul, să discute cu el;  
să comunice, să răspundă calm şi explicit la întrebările lui. La fel, părinţii  
îl ajută, îl învaţă, îi demonstrează o acţiune; se plimbă, frecventează 
spectacole pentru copii; caută compromisuri; respectă drepturile co-
pilului; explică şi argumentează unele interdicţii; organizează săr- 
bători implică copilul în treburile casnice etc. 

Astfel, observăm că acţiunile părinţilor sunt mai complexe, efi-
ciente şi sunt gândite mai bine, pe când influenţele sunt prompte şi 
subtile, deseori au caracter coercitiv. 

În concluzie, cunoscând particularităţile de vârstă ale copilului, 
aşteptările şi lumea lui interioară, părinţii sunt în stare să modeleze 
adecvat conţinutul, caracterul influenţelor şi acţiunilor educative. 
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Aspectul analizat ne-a permis să stabilim esenţa axiologică a edu-
caţiei preşcolarului şi să scoatem în evidenţa priorităţile valorice ale 
jocului, care vor contribui la formarea personalităţii copilului. 

În consens cu cele relatare, părinţii trebuie să înţeleagă ca jocul 
este: 

• un cadru eficient de manifestare a posibilităţilor şi aptitudi-
nilor copilului prin care acesta îşi exteriorizează şi consoli-
dează cunoştinţele, capacităţile, satisfăcându-şi dorinţele şi 
interesele; 

• principalul instrument de dezvoltare a capacităţilor psihice, 
morale şi fizice la vârsta preşcolară; 

• un factor ce satisface la cel mai înalt grad nevoia de acţiune, 
mişcare, cercetare a copilului; 

• un mijloc bun de învăţare şi exersare în acţiuni – fapte morale 
şi optimizare a relaţiilor cu semenii şi adulţii; 

• o activitate ce oferă condiţii favorabile copilului de a învăţa 
viaţa, de a apropia realitatea de sine; 

• un exerciţiu ce familiarizează copilul cu esenţa activităţilor 
realizate de adulţi şi existenţa umană; 

• o metodă eficientă de formare, corecţie, dezvoltare şi restruc-
turare a întregii vieţi psihice a copilului, ce contribuie la con-
solidarea deprinderilor comportamentale ale copilului; 

• o modalitate prin care copilul îşi formează capacitatea de ob-
servare, îşi amplifică posibilităţile percepţiei, memoriei, gân-
dirii, imaginaţiei, limbajului şi a creativităţii;  

• un instrument reglator, deoarece conformându-se regulilor 
de joc, copiii se dezvoltă în plan moral-volitiv (îşi formează-
consolidează răbdarea, curajul, perseverenţa, stăpânirea de 
sine, autocontrolul, asiduitatea  etc.); 

• o strategie complexă de promovare şi cultivare a valorilor, 
fiindcă în joc şi prin elementele jocului, modelăm trăsăturile 
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pozitive de personalitate: bunătatea, onestitatea, responsabi-
litatea, voinţa, respectul faţă de sine şi alte persoane sau 
invers, formăm unele trăsături negative (dacă suntem 
incompetenţi şi dirijăm prost jocul). 

 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Identificaţi particularităţile de vârstă şi personalitate a 
preşcolarului. 

2. Elaboraţi o agendă a familiei care ar conţine variate jocuri şi 
reguli de organizare şi desfăşurare a lor. 

3. Întocmiţi un program familial de lecturi, jocuri, distracţii. 
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SACRU BINE 

FRUMOS ADEVĂR 

Eu-l moral

Prin om, filosofia gândeşte umanul 
dincolo de el ... 

C. Noica 
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CAPITOLUL 6 
 

EXISTENŢA ŞI AFIRMAREA UMANULUI PRIN FILOSOFIA 
PRACTICĂ A FAMILIEI 

 
6.1. SITUAŢIILE DESCHISE ALE VIEŢII  FAMILIALE, FERICIREA  

ŞI CENTRAREA PE ACŢIUNEA MORALĂ 
 
Plecând de la asumpţiile şi reperele epistemologice ale psihologiei 

morale [81] şi a filosofiei practice [44; 72], a semnificaţiei filosofice şi 
existenţiale a fericirii ca experienţă de viaţă, vom analiza şi identifica 
specificul şi conţinutul situaţiilor deschise, a emoţiilor şi sentimentelor 
pozitive trăite de persoană în viaţa de familie. 

Toate evenimentele pozitive ale vieţii personale şi familiale, care 
se percep cu entuziasm şi trezesc sentimente plăcute, se consideră drept 
circumstanţe sau ocazii fericite, deschid existenţa umană, o fac fericită 
şi o conduc spre evoluţie, progres, oferă speranţă, interes şi încredere în 
propriile forţe. Acestea pot fi definite ca situaţii deschise ale vieţii şi 
necesită din partea omului nu numai savurare ci şi anumită atitudine, 
acţiuni/fapte, comportament activ şi moral, în sensul că o multitudine 
de situaţii deschise de viaţă le putem planifica, provoca şi dirija. Evident 
că prin inteligenţă şi cultură, efort moral-volitiv şi centrarea perma-
nentă pe unitatea conştientă dintre gândirea de tip pozitiv, comuni-
carea, inclusiv relaţionarea armonioasă, asigurăm funcţionalitatea 
acţiunii morale şi a comportamentului etic. 

Concomitent cu situaţiile deschise, în viaţa persoanei şi a familiei, 
mai apar variate circumstanţe, obstacole nefavorabile, dificile (accidente, 
maladii, pierderea persoanelor apropiate, eşecuri etc.). Situaţiile date 
provoacă un şir de trăiri neplăcute omului şi apropiaţilor acestuia, pro-
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vocându-i tensionare psihologică, stres, durere şi suferinţe sufleteşti. Cir-
cumstanţele vizate sunt definite ca situaţii închise ale vieţii persoanei. 
Noi le vom studia detaliat şi le vom elucida în următorul subcapitol. Aici 
ne vom limita doar la următoarea constatare: persoanele ce traversează o 
situaţie închisă de viaţă în procesul existenţei sale se simt nefericite, 
deprimate, iar psihologii definesc această stare ca una dificilă, de criză. 

Deseori situaţiile închise care apar şi persistă în propria viaţă sau 
viaţa de familie, sunt asociate cu alte probleme, fiind corelate de om cu 
un destin nefavorabil, definit ca unul vitreg (al unui membru ori a 
întregii familii). 

Literatura de specialitate [6; 13; 42; 75; 148; 177 etc.] şi observa-
ţiile empirice demonstrează că modul de a accepta şi a aborda situaţiile 
de viaţă depinde de trăsăturile de personalitate, de educaţia primită şi 
modelul parental de depăşire a lor interiorizat în familia de origine. 

Atitudinea persoanei sau cea a membrilor familiei faţă de variate 
situaţii de viaţă reprezintă un fenomen psihoemoţional, care se rapor-
tează la inteligenţa, cultura, genul şi vârsta persoanei, inclusiv la tem-
perament, caracter, voinţă şi specificul situaţiei. 

Evenimentele din viaţa personală şi cea familială sunt trăite 
intens şi se manifestă la nivel de reacţii, sentimente, stare şi atitudini,  
care ţin de sfera emoţional-afectivă a individului, acestora atribuindu-
le totodată şi o semnificaţie morală. 

Dacă semnificaţia este pozitivă, se includ sentimentele morale, 
care deschid existenţa persoanei, iar dacă semnificaţia evenimentului 
este negativă, situaţia nefericită distorsionează şi închide existenţa ei, 
stimulând apariţia sentimentelor negative. 

În acest subcapitol, analizăm situaţiile deschise, care-l fac pe om 
fericit şi-i provoacă sentimente sufleteşti pozitive, morale, definite de 
specialiştii din domeniul psihologiei morale, drept sentimente sociale 
altruiste ale căror origine se află în structura valorilor morale ale  
Supra-eului [81, p.179]. 



 229 

În cazul situaţiilor deschise ale vieţii, sentimentele apărute sunt 
opuse celor generate de egoism, acestea având la bază bunăstarea şi 
altruismul. Forma cea mai tipică şi generală în care se manifestă sen-
timentele altruiste este simpatia şi plăcerea. 

Simpatia reprezintă sentimentul de atracţie pe care o manifestă o 
persoană pentru alta, tendinţa de a trăi sentimente similare reprezintă 
elementul fundamental al afecţiunii interpersonale de apropiere. În 
familie simpatia cimentează relaţiile soţi-soţie, copii-părinţi şi cele 
dintre aceştia şi rudele lor. Simpatia trebuie susţinută printr-o 
comportare onestă, atentă şi respectuoasă. 

Sentimentele altruiste includ: 
a) sentimentele elective, orientate preferenţial către o anumită 

persoană în care ai încredere şi cu care prieteneşti sau de care 
eşti atras, te ataşezi sentimental/dragoste; 

b) sentimente familiale, care apar, se dezvoltă, există şi sunt spe-
cifice relaţiilor ce se stabilesc între membrii familiei. Ele au un 
caracter nuanţat şi se manifestă prin următoarele forme de sen-
timente: conjugale; parentale/materne şi paterne; filiale, fraterne; 

c) sentimente patriotice ce vizează ataşamentul faţă de patrie sau 
de grupul etnic-naţional din care face parte persoana şi care 
reprezintă esenţa şi expresia originii şi identităţii sale; 

d) sentimente umanitare, care sunt forma cea mai extinsă a 
sentimentelor altruiste şi care exprimă apropierea, iubirea şi 
înţelegerea faţă de oameni, indiferent de apartenenţa acestora 
la o anumită rasă ori etnie, sex; convingeri politice sau reli-
gioase. Sentimentul umanitar este unul de fraternitate şi soli-
daritate universală, o atitudine filantropică în sensul cel mai 
larg al cuvântului [81, p.180]. 

În contextul vizat, devine clar faptul că oamenii, inclusiv fami-
liştii, nu sunt axaţi doar pe existenţa imediată, de moment, ci au ten-
dinţa de a-şi imagina şi proiecta permanent viaţa, existenţa lor în viitor, 
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pe care o percep dincolo de realitate, aspirând continuu către un ideal 
transpersonal. Sursa acestor idealuri superioare ale persoanei o consti-
tuie Supra-eul moral/axiologic. 

Supra-eul moral ce ne deschide perspectiva unei ordini morale 
superioare către lumea valorilor, o lume ideală, pentru care nutrim 
admiraţie, respect şi dorinţa de a ne integra continuu în ea, pentru a 
trăi un şir de sentimente morale ideale. 

În categoria sentimentelor ideale pot fi incluse: 
− sentimentele intelectuale ce se manifestă prin inteligenţă şi 

cultivă adevărul, valorile cunoaşterii, raţiunii etc.; 
− sentimentele morale ce se manifestă şi cultivă binele şi valorile 

morale ale virtuţilor; 
− sentimentele religioase ce se manifestă prin credinţă şi cultivă 

credinţa şi iubirea, comunicarea omului cu Dumnezeu; 
− sentimentele estetice ce se manifestă prin gustul estetic, creati-

vitate şi cultivă frumosul; valoarea sensibilă a naturii şi artelor. 
Evident că situaţiile deschise ale vieţii personale şi familiale pro-

voacă sentimente altruiste şi ideale. 
Edificând familia în baza acţiunilor morale, omul întemeiază şi 

ansamblul de condiţii care vor provoacă sentimente altruiste şi ideale. 
Atunci când partenerii se iubesc şi se stimează sunt apţi de a oferi şi 
primi sentimentele altruiste şi ideale adecvat, când există un schimb 
armonios emoţional, ideatic şi psihofizic – se construieşte o relaţie 
interumană centrată pe dragoste, afecţiune, simpatie, responsabilitate. 

Orice deschidere faţă de partenerii de familie, înseamnă realizare 
de sine exteriorizare a sentimentelor în plan moral, social, spiritual şi 
psihofizic. Acest lucru face ca situaţiile deschise ale vieţii să se deose-
bească fundamental de situaţiile închise, deoarece ele provoacă per-
soanei plăcere bucurie, extaz, fericire. 

Plăcerea reprezintă o stare complexă pe care o trăieşte persoana 
în situaţiile deschise ale vieţii, fiind resimţită somatic, sufleteşte şi 
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moral ca o stare de bine, de satisfacţie şi mulţumire. Sigur că plăcerea 
este legată de satisfacerea trebuinţelor fiziologice, dar şi a celor sociale. 
Dincolo de nivelul satisfacerii trebuinţelor primare, plăcerea este 
conexă şi cu planul conştiinţei morale a omului, fiind reacţie de răs-
puns, stare de satisfacţie cu privire la faptele şi actele acestuia. 

În viaţa familială plăcerea se poate resimţi la nivelul senzaţiilor ca 
rezultat al împlinirii trebuinţelor primare; la nivelul satisfacţiei, rapor-
tată la realizarea dorinţelor şi aspiraţiilor umane şi la nivelul conştien-
tizării importanţei acţiunilor morale. 

Bucuria ca stare de plăcere, predominant sufletească, emoţional-
afectivă este provocată de o realizare reuşită sau o interconexiune 
simpatetică dintre soţi, părinţi şi copii sau alte rude. Bucuria trăită în 
plan sufletesc ca o mulţumire contribuie la o deschidere faţă de cei 
apropiaţi, la depăşirea unor obstacole, limite, asigurând reuşita acţiu-
nilor personale şi familiale. 

Bucuria şi plăcerea sunt strâns legate între ele şi dificil de separat. 
Psihologii consideră că plăcerea, mai frecvent, se percepe la nivelul 
sferei corporale, iar bucuria se percepe în sfera psihică [81, p.181] şi 
presupune următoarele forme de manifestare: râsul, euforia, extazul. 

Râsul, prin natura sa emoţional-afectivă de manifestare a bucu-
riei, reprezintă expresia bunei dispoziţii sau reacţia la unele situaţii 
comice. El poate fi înţeles şi explicat într-un context social concret. 

Euforia, la fel, este expresia unei plăceri, împărtăşită de un grup 
de persoane, dar ea se manifestă mai zgomotos, antrenant şi contagios. 

Extazul este forma prin care se realizează, în totalitatea ei, starea 
de eliberare sufletească şi morală specifică pentru fiecare persoană. 

Ea reprezintă un act de proiecţie, de deschidere a individului 
către planul transreal al divinităţii [81, p.182-183]. 

C. Enăchescu menţionează că extazul este o experienţă psiho-
logică pură şi complexă, în procesul căreia sensibilitatea externă cor-
porală pare să fie anulată, individul trăind cu intensitate un sentiment 
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interior al plenitudinii, pe care îl conferă întâlnirea şi absorbţia sa în 
planul divinului. Experienţa extazică reprezintă o chestiune de con-
ştiinţă, pe care individul o trăieşte ca pe o stare stranie de transportare 
în planul interior al acesteia. Bucuria extazică este starea pe care 
persoana o resimte ca pe o supremă eliberare, o deschidere interioară, 
cu depăşirea limitelor vieţii, o expansiune sufletească către o realitate 
transobiectivă şi transumană spre care aspiră. 

Din cele relatate putem conchide că viaţa de familie oferă omului 
o mulţime de situaţii deschise, plăcute, care-i provoacă bucurie, râs, 
euforie şi extaz. Acestea sunt legate de clipele intime de manifestare a 
iubirii, a ataşamentului, mărturisirii unor confidenţe; de situaţiile 
aprobării şi susţinerii unor acţiunii şi fapte morale; de conceperea şi 
naşterea copilului; observarea unor manifestări în dezvoltarea şi con-
duita apropiaţilor, mai cu seamă, a copilului (rostirea primului cuvânt, 
apariţia dinţilor, primii paşi etc.), de realizările persoanei, succesele 
obţinute de ea şi membrii familiei. 

Evident că bucuria manifestată în cadrul familiei este împărtăşită 
de toţi membrii acesteia. În cazul dat, ea consolidează şi cimentează 
relaţiile intrafamiliale, le face plăcute, inedite şi valoroase din punct de 
vedere moral. 

Sigur că emoţiile şi sentimentele pozitive care însoţesc situaţiile 
deschise ale vieţii familiei pot fi percepute şi ca o stare de fericire. 
Cercetătorii din domeniul psihologiei morale [81; 86; 195] susţin că 
plăcerea este localizată predominant somatic, bucuria reprezintă o 
experienţă sufletească complexă, iar starea de fericire este, în primul 
rând, un sentiment amplu, o experienţă morală pură. Starea de fericire 
se raportează la valorile supreme ale binelui moral. Din punct de 
vedere simbolic, fericirea este considerată un dar divin. Primul filosof 
care a abordat starea fericirii ca stare morală a fost Socrate. A fi fericit 
pentru Socrate, înseamna a te descoperi, a te cunoaşte pe tine însuţi. 
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Mica incursiune în istoria filosofiei a permis să stabilim: morala 
Antichităţii, pentru care fericirea este Binele suprem; scopul suprem al 
omului întruchipat în morala specifică modernităţii, marcată de creş-
tinism, pentru care scopul ultim este virtutea şi morala filosofiei ac-
tuale, inspirată de J. Fichte (filosofia absolutului ce constă în dezvolta-
rea atitudinii reflexive în cadrul căreia meditaţia generează beatitu-
dinea omului) şi continuată de A. Gehlen şi alţi filosofi. În acest sens, 
ne este foarte aproape ideea lui Aristotel, conform căreia fericirea 
durabilă nu poate fi separată de o viaţă virtuoasă, întemeiată pe raţiune 
şi activitate. Sunt interesante şi valoroase ideile lui Im. Kant, care con-
sidera că fericirea ideală este satisfacerea tuturor înclinaţiilor noastre 
[44, p.114], ceea ce este important, din punct de vedere pedagogic. 

La nivel existenţial, oamenii percep fericirea ca pe o stare com-
pletă de satisfacţie. Ea este o aspiraţie comună a tuturor oamenilor 
către care tinde permanent fiecare persoană. Nu fac excepţie, în această 
privinţă, nici persoanele ce se căsătoresc şi îşi creează familie. 

Dacă analizăm motivele şi condiţiile edificării familiei, observăm 
de la bun început că cel mai vizibil şi important motiv este iubirea, 
dorinţa de a trăi împreună, a naşte şi educa copii şi a trăi / a construi o 
viaţă familială fericită comună. Condiţiile fericirii în cuplu, apoi în 
familie sunt mai numeroase şi variate. 

Evident că este adecvat să le divizăm în două categorii: 
I. Condiţii interne ce ţin de starea sănătăţii persoanelor, maturi-

tatea lor psihologică şi socială, trăsăturile de personalitate 
(temperament, caracter, voinţă etc.), nivelul de inteligenţă şi 
cultură, sentimentele pozitive trăite de partenerii conjugali. 

II. Condiţii externe care ţin de organizarea-desfăşurarea-monito-
rizarea vieţii de familie şi evenimentele de natură socială, 
economică culturală din cadrul ei şi din socium (care au la 
baza acţiunea morală). 
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Evident că condiţiile interne corelează şi interacţionează cu cele 
externe, valorificându-se prin comportamentele persoanei, care în 
cazul centrării pe acţiunile morale, se va percepe fericită şi, invers, fap-
tele imorale, meschine, mai devreme ori mai târziu, îl fac pe om neno-
rocit, nefericit. 

În concluzie, o familie fericită constă din adulţi care, punând în 
mişcare raţiunea, iubirea, moralitatea, comunicarea şi relaţionarea em-
patică echitabilă, creativitatea şi implicarea conştientă a ambilor părinţi 
în creşterea şi educaţia copiilor, este în stare să se autoevalueze-
autoperfecţioneze şi să analizeze sistematic viaţa lor, pentru a construi 
un lăcaş unde prosperă Binele moral. 

 
 

6.2. SITUAŢII DIFICILE ALE VIEŢII: ÎNCHEIEREA EXISTENŢEI OMULUI  
ŞI CONDUITA FAMILIEI ÎN ANTICAMERA MORŢII 

 
Spre regret nu cunosc nici un manual de pedagogie care ar abor-

da educaţia persoanei cu privire la cel mai trist eveniment şi fenomen 
natural, care însoţeşte permanent viaţa omului – moartea/ decesul. 
Dorim sau nu, însă existenţa umană este penetrată de un şir de pe-
rioade şi evenimente complicate, dureroase, pe care psihologii le nu-
mesc situaţii de criză [91; 92; 155; 196; 247 etc.] specialiştii din dome-
niul psihologiei morale [11; 12; 81, p.165] le definesc ca situaţii închise 
ale vieţii, iar filosofii [84, 103] le consideră situaţii-limită. 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Analizaţi situaţiile deschise care pot fi identificate în viaţa 
personală şi cea familială. 

2. Caracterizaţi şi exemplificaţi sentimentele altruiste. 
3. Meditaţi asupra fericirii şi importanţei ei în educaţia copiilor. 
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La nivel cotidian auzim deseori constatări de tipul: aşa-i viaţa 
omului tărcată, se perindă făşiile albe şi negre… 

În esenţă, nu contează cum sunt numite aceste fenomene, prin-
cipalul constă în faptul să ne învăţăm a le aborda şi depăşi cu demni-
tate, servind drept modele pozitive pentru copiii noştri. Indiferent de 
vârstă, gen, statut, dorinţă, implacabil şi inevitabil, mai devreme sau 
mai târziu, fiecare din noi este implicat în cea mai dramatică situaţie şi 
ajunge în anticamera morţii – fie ca victimă, gata de trecerea în lumea 
inexistenţei, fie ca rudă, prieten sau semen al victimei [74, p.14]. 

Situaţiile închise ale vieţii au un caracter limitativ, ele închid 
persoana în planul trăirii sale interioare, manifestându-se printr-o stare 
de insatisfacţie, durere sufletească, tristeţe adâncă, izolare de ceilalţi. 

Aceste sentimente au un caracter personal, adică strict individual 
şi îşi au originea în viaţa omului şi egoismul acestuia [81, p.165]. 

Situaţiile închise ale vieţii, sunt variate şi trăite de persoană în trei 
planuri: planul somatic, planul sufletesc şi planul trăirilor / câmpul 
conştiinţei. Aceasta fiind precizat, menţionăm că sentimentele morale 
penetrează cele trei planuri şi se manifestă în conduita persoanei. 

În continuare ne vom referi la o situaţie închisă a vieţii de familie – 
moartea şi comportarea, acţiunea morală a apropiaţilor în contextul 
acestui eveniment tragic. Evident că o anumită experienţă de comportare 
cu o persoană muribundă posedă medicii, psihologii şi preoţii şi, desigur 
că membrii familiei în etate/ bunicii sau alte rude de vârsta a treia. 

Medicii sunt axaţi pe oferirea asistenţei medicale, încearcă şi 
depun eforturi morale, intelectuale şi psihofizice (uneori enorme) pen-
tru a smulge omul din îmbrăţişarea morţii; psihologii intervin deseori, 
împreună cu medicii în scopul acordării unei susţineri morale muri-
bundului şi apropiaţilor acestuia. Preoţii, oferă asistenţă religioasă şi 
moral-spirituală. În general, ei se străduie să obţină o mărturisire de la 
cel aflat pe patul morţii, pentru a-i ajuta omului să plece liniştit, 
împăcat cu lumea aceasta şi cu Dumnezeu [74,  p.14]. 
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Aderând la aceste idei, le susţinem şi le completăm printr-un 
ansamblu de strategii existenţiale, validate în cadrul consilierii familiei 
şi în procesul propriei experienţe de viaţă. 

În contextul dat, delimităm două planuri acţionale: primul, ţine 
de comportarea şi ănteracţiunea morală cu persoana muribundă şi 
al doilea ţine de comportarea, relaţia şi interacţiunea morală cu 
rudele şi apropiaţii persoanei muribunde. Cu siguranţă că toate 
persoanele implicate în acest eveniment tragic sunt tulburate, triste, 
unele, mai cu seamă minorii, sunt deprimate. Aceste stări se manifestă 
diferit, unele persoane plâng neîncetat, altele se izolează şi se închid în 
sine sau manifestă reacţii extrapunitive. Tabloul manifestărilor per-
soanei depinde de vârstă, gen, caracter, temperament, cultura şi expe-
rienţa de viaţă în domeniul dat. 

Filosofii moralişti [136; 173; 253] şi propria experienţa ne orien-
tează spre evidenţierea unui moment foarte important. Dincolo de 
emoţii şi sentimente minore, traversarea celei mai tragice situaţii-
limite, moartea celor apropiaţi, reprezintă un imbold la reflecţie, un 
prilej de introspecţie, autoanaliză, meditaţie asupra vieţii omului, dar şi 
o întoarcere către sine, către faptele noastre, deseori servind drept 
punct de cotitură în viaţa persoanei, în reechilibrarea conduitei şi 
eliminarea unor comportamente nedemne. 

Înainte de a aborda strategiile de comportare a membrilor fami-
liei în astfel de situaţii, vom analiza aspectele ontologice ale încheierii 
existenţei omului, care sperăm că vor servi drept repere educative în 
iniţierea copiilor, tinerilor, dar şi a părinţilor în cultivarea unei atitu-
dini şi conştiinţe morale privind trăirea plenară şi demnă a vieţii. 

Actul morţii este un eveniment biologic, caracterizat prin înce-
tarea funcţiilor vitale şu un eveniment existenţial, caracterizat prin 
scoaterea persoanei din lume [81]. Trebuie să delimităm ideea morţii, 
care este o temă filosofică ce ţine de ontologie şi sentimentul morţii, 
care reprezintă o temă psihologică cu semnificaţie emoţional-afectivă 
particulară, de obicei, negativă.  
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Moartea nu are o singură semnificaţie. Sensurile ei sunt multiple, 
fiind determinate de atitudinile persoanei faţă de moarte. În esenţă, 
acestea, în mod paradoxal, sunt atitudinile persoanei faţă de propria 
viaţă. Nimeni nu doreşte să moară, dar, în acelaşi timp, nimeni nu 
poate evita moartea. Perspectiva morţii are două faţete, una legată de 
decesul cuiva, inclusiv a apropiaţilor, care-i oferă persoanei o anumită 
experienţă vizavi de comportare, ritualuri şi una legată de conştien-
tizarea faptului inevitabil – propria moarte, care este legată de situaţia 
neexperimentată a persoanei. Acest lucru este un fapt ştiut, irevocabil, 
nedorit, dar care totuşi se va produce în viitor. Din acest motiv, moar-
tea înseamnă aşteptare, ea trebuie înţeleasă şi necesită o pregătire suf-
letească şi morală. Moartea se manifestă ca o necesitate biologică, o 
componentă a vieţii, un sfârşit inevitabil. 

Abordată în raport cu valorile vieţii, moartea reprezintă o rup-
tură, un act ireparabil şi ireversibil. Ea este o preocupare care se des-
făşoară în câmpul conştiinţei de sine a Eu-lui personal. Grija de sine 
este conexă cu teama de moarte a propriului Eu, de conştiinţa trauma-
tică a pierderii, dizolvării în neant a propriei individualităţi [81; 173]. 

În acest context, ideea morţii se raportează la conştiinţa reală  
a actului morţii, ca fenomen biologic, care generează complexul pier-
derii identităţii, definit ca traumatism al morţii, ceea ce reprezintă o de-
zinvestire axiologică a persoanei. Aici putem face o analogie cu trau-
matismul naşterii, deoarece omul nu trăieşte naşterea sa, exact cum nu 
trăieşte nici moartea sa ca evenimente ale prezentului [81, p.360]. 

Plecând de la accepţiunile filosofilor moralişti [106; 108; 136; 166; 
173; 253] putem considera moartea drept o concluzie a vieţii, de aici 
urmează să ne manifestăm în viaţă printr-un maximum de acţiuni 
morale, activitate interesantă, valoroasă pentru oameni şi propria rea-
lizare, cu alte cuvinte, să ne trăim demn şi plenar viaţa. 

Din perspectiva moralei creştine, moartea, nu mai nelinişteşte 
prin ideea trecerii timpului, perisabilităţii fiinţei umane, ci abordează 
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probleme de ordin moral, spiritual, centrate pe responsabilitatea per-
soanei pentru viaţa trăită, calitatea ei. Angoasa şi neliniştea în faţa 
morţii este provocată, în acest sens, de răspunsul pe care persoana va 
trebui să-l dea în faţa conştiinţei supreme a lui Dumnezeu. În felul 
acesta, moartea nu sperie, ci face persoana să se gândească la faptul 
cum, în ce mod, trebuie să-şi trăiască viaţa. 

Evident că credinţă în viaţa de dincolo prin sufletul nemuritor, 
aspectele escatologice, contribuie la anihilarea sau anularea compen-
satorie a traumatismului psihomoral al morţii [81, p.360]. 

Plecând de la ideile expuse conturăm două poziţii, care le 
considerăm importante pentru educaţia familială cu privire la în-
cheierea existenţei umane:  

a) moartea reprezintă un fenomen biologic şi unul existenţial 
inevitabil, prezenţa gândului de moarte este semnul şi dovada 
inteligenţei (animalele nu cunosc angoasa în faţa morţii), 
deoarece numai în puterile omului este să gândească şi 
re/construiască o viaţă morală, demnă, care nu-i va provoca 
regrete, durere sufletească şi nelinişte în faţa morţii; 

b) aprope toate religiile din lume, sunt axate şi fac totul ca oame-
nii să conceapă moartea ca pe un moment al judecăţii supre-
me. În religia creştină moartea trupului este interpretată ca 
momentul renaşterii spiritului întru Dumnezeu [72, p.214]. 

Filosofii moralişti ne atenţionează asupra faptului că nu trebuie 
să confundăm angoasa cu frica de moarte. Moartea este, în mod 
fundamental, acel ceva, pornind de la care viaţa poate căpăta un sens. 
Asumarea condiţiei noastre de fiinţe muritoare ne obligă să luăm în 
consideraţie responsabilitatea faţă de sine, faţă de alte persoane şi faţă 
de Dumnezeu pentru acţiunile, faptele şi calitatea vieţii noastre. În 
acest sens, frica de moarte variază de la manifestarea cunoscutului 
instinct de apărare până la sentimente şi acţiuni morale, care vor derula 
sub genericul grăbeşte-te să faci bine, pe când angroasa este o stare de 
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nelinişte metafizică distructivă, care revelează iraţionalitatea şi absur-
ditatea vieţii [72, p.21]. 

Acum creionăm strategiile pe care le vom valorifica în situaţia 
când decedează o persoană apropiată: 

1. Să ne comportăm, pe cât este de posibil, firesc, să nu jucăm 
teatru, să nu mimăm ceea ce nu simţim; să creăm o stare de 
linişte şi confort sufletesc, deoarece muribundul adesea simte, 
ştie că este în faţa morţii. 

2. Să fie în preajma persoanei muribunde fiinţele dragi şi acei 
care l-au iubit cu adevărat când era sănătos; să nu vorbească 
mult, să păstreze calmitatea şi tăcerea. Rudele şi prietenii buni 
se înţeleg din priviri. 

3. Să nu ne prefacem, să nu arătăm curajoşi, dacă nu suntem. Să 
nu încercăm a glumi, a povesti ceva nepotrivit sau neplăcut 
persoanei care pleacă dintre noi. 

4. Omul trebuie să simtă o pornire interioară, o determinare 
serioasă ca să poată intra în dialog cu o persoană pe moarte  
sau care nu mai are mult de trăit. 

5. Să conştientizăm că experienţa membrilor familiei vizavi de 
starea psihoemoţională pe care o trăiesc în legătură cu situaţia 
muribundului depinde de maturitatea afectivă a lor. 

6. Sentimentele de bază ce vor fi manifestare de cei din jur sunt 
toleranţa şi empatia, deoarece ultimele clipe nu decurg după 
anumite algoritme sau prescripţii, ele sunt unicale, irepetabile 
după cum este şi viaţa fiecărei persoane. Cel care ne părăseşte 
trebuie înţeles şi acceptat aşa cum este, el conduce situaţia, 
deoarece are mai puţin timp la dispoziţie decât noi. 

7. Un element absolut necesar în anticamera morţii este comu-
nicarea cumpătată, cu respect şi confidenţialitate, discreţia 
celor prezenţi aici. 
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8. Gătinţa de a face totul ce doreşte persoana pe moarte (nu 
neapărat ce crezi tu că e bine). Muribundul depinde şi se 
sprijină pe tine, iar noi ne vom comporta adecvat situaţiei 
pentru a-i menţine încrederea lui în noi. 

9. Axarea pe capacitatea de a asculta – reprezintă cel mai mare 
dar pe care îl putem oferi persoanei muribunde, care poate fi 
speriată, amărâtă, tristă. 

10. Să reţinem o idee esenţială: în faţa persoanei care pleacă 
dintre noi, problema cea mai mare nu constă în faptul dacă îi 
spunem crudul adevăr sau nu, contează mult atitudinea şi 
comportamentul pe care le manifestăm în relaţia cu el în 
aceste ultime zile, ore sau clipe. 

În contextul lipsei unei educaţii pentru moarte şi a incompetenţei 
manifestate din partea membrilor familiei, actorilor sociali, după cum 
menţionează A. Dragomir [74, p.15], credem că nu va fi inutilă aten-
ţionarea asupra aspectelor morale legate de procesul de înmormântare, 
respectarea ritualurilor religioase şi a celor ce vor urma apoi cu privire 
la aspectele juridice şi materiale (testamentele, completarea actelor 
juridice, împărţirea averii etc.) ce ţin de deces. 

Să nu uităm că în cadrul familiei sunt copiii, care ne imită, inte-
riorizează modelele adulţilor, maniera lor de comunicare şi comportare. 
Experienţa dată se învaţă preponderent în cadrul familiei. Instituţiile de 
învăţământ, ar fi în stare să abordeze această problematică atât de 
importantă pentru formarea unei concepţiei filosofice integre despre 
lume, la tineri, generaţia în creştere nu numai într-un mod fragmentar, 
superficial şi episodic, ci într-un context moral şi existenţial clar definit 
în procesul studierii ştiinţelor naturii, ştiinţelor socioumane şi a acti-
vităţilor nonformale de celebrare a personalităţilor remarcabile. 

În viziunea noastră, formată în baza unui studiu teoretic profund 
al problemei vizate [74; 79; 80; 81; 136; 173; 253 etc.] şi al cercetării 
cadrului experienţial, pledăm pentru o educaţie filosofică şi moral-
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spirituală prin intermediul căreia am fi în stare să formăm copiilor şi 
tinerilor, mai întâi în cadrul familiei, iar mai apoi în cel şcolar şi 
comunitar, unitatea dintre conştiinţa şi conduita morală şi spirituală, 
care s-ar exterioriza într-o existenţă onestă, de valorificare responsabilă 
a propriei vieţi, atât în domeniul familial, profesional şi civic, cât şi în 
domeniul credinţei, a relaţiei personale cu Dumnezeu, Natura, Uni-
versul. Orientarea spre valorificarea acţiunii morale, include  abordarea 
decesului ca fenomen existenţial inevitabil, ce ne îndeamnă să trăim o 
viaţă în armonie cu sine, cu lumea şi cu Dumnezeu. În acest sens 
conştientizăm esenţa afirmaţiei lui Platon: A filosofa înseamnă a 
învăţa să mori. 

 
 

6.3. SEMNIFICAŢIA ŞI MODALITĂŢILE SUSŢINERII PSIHOMORALE  
ÎN CADRUL FAMILIEI 

 
Pentru a ajuta şi susţine moral semenul, fie adult sau minor, o 

familie unită, armonioasă este gata să facă orice efort, posibil şi im-
posibil. Principalul aici rezidă în restabilirea echilibrului interior şi 
restaurarea valorii de sine fără a dăuna persoanei în cauză şi altora. 

Susţinerea morală este prima şi cea mai veche formă de psiho-
terapie. Încă din Antichitatea clasică o întâlnim la Homer în Iliada, la 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Caracterizaţi situaţiile închise ale vieţii omului şi familiei. 
2. Gândiţi o explicaţie a morţii omului pentru copiii de vârstă 

preşcolară, şcoala mică, preadolescenţi, adolescenţi. 
3. Elaboraţi un plan de acţiuni pentru susţinerea unei persoane 

grav bolnave. 

 242

Plutarh în Opera morală, la Seneca în Consolări, precum şi la Epictet 
şi Marc Aureliu. Socrate insă este primul care vorbeşte despre psi-
hiatru şi psihoterapie (Platon Charmides, Gorgias Protagoras), înţe-
legând prin aceasta, în primul rând, o psihoterapie morală, în sensul de 
îngrijire a sufletului [81, p.341]. 

În creştinism, terapia morală, la fel, este importantă, ea este axată 
pe eliberarea omului de păcat, valorificând ideea de mântuire a sufletului 
şi având ca model demn de urmat fapta şi persoana lui Iisus Hristos. 

În epoca modernă, psihoterapia morală vizează sfera pasiunilor, 
modelarea acestora şi supunerea lor principiului raţiunii (R. Descartes, 
B. Spinoza, M. de Montaigne, Im. Kant). Un moment crucial, cel de 
introducere a terapiei morale în practica medicală, fiind inaugurată de 
Ph. Pinel, care aplica bolnavilor psihici un tratament medical, axat pe 
principiile umanismului moral. Cel mai important şi interesant studiu 
de psihiatrie morală, respectiv, de psihoterapie morală este a lui 
H. Baruk [12], savant ce reprezintă unul dintre principalii iniţiatori ai 
curentului denumit umanism psihiatric. 

H. Baruk consideră că studiul omului fizic nu poate fi separat de 
studiul omului moral. Din aceste motive, orice psihoterapie, consiliere, 
susţinere a omului, inclusiv în cadrul firesc al familiei, trebuie, în egală 
măsură, să fie şi expresia unei atitudini şi conştiinţe morale ce decurge 
din concepţia despre om. Elementul axial al oricărei susţineri şi 
psihoterapii morale, reprezintă chintesenţa manifestării conştiinţei şi 
conduitei morale în cadrul căreia acţiunea reparatorie, toleranţa şi 
libertatea sunt inseparabile de responsabilitate şi empatie. 

Persoana, în condiţii normale, se naşte şi îşi formează habitusul 
primar în familie, ea devine şi este producătoarea, dar mai întâi, utili-
zatoarea valorilor acesteia şi a civilizaţiei prin intermediul modelator al 
părinţilor ca purtători de valori şi responsabili de educaţia copiilor săi. 

În contextul dat, este necesar să facem o diferenţă între educaţie, 
consiliere, psihoterapie şi terapie morală. 
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Educaţia, la general, reprezintă un fenomen uman şi proces com-
plex de enculturaţie, de transmitere a tezaurului axiologic al omenirii şi 
devenire a personalităţii prin intermediul valorificării unui ansamblu 
de forme, mijloace şi metode de modelare morală a acesteia. 

Consilierea familiei are un evident caracter psihopedagogic/edu-
caţional, care presupune sprijin şi îndrumare pentru învăţarea unor 
comportamente, deprinderi, competenţe de dezvoltare personală optimă 
pentru a face faţă cu succes la solicitările vieţii.  

Psihoterapia are ca obiectiv, restabilirea stării de echilibru distor-
sionat sau pierdut. 

Psihoterapia morală vizează restaurarea personalităţii şi a valo-
rilor umane pervertite sau pierdute de individ [11]. 

Familiarizarea cu esenţa acestor concepte şi fenomene, permite să 
încercăm a medita asupra educaţiei familiale, care în accepţiunea 
noastră, trebuie să se realizeze în baza filosofiei practice, ce se axează pe 
acţiunea morală. 

Fiecare adult, părinte care s-a ocupat de educaţia copiilor săi, a con-
ştientizat valoarea praxiologică a interconexiunii dintre propria conduită 
ca model integrator al atitudinii, conştiinţei şi acţiunii morale, pe care îl 
exteriorizează şi manifestă permanent în viaţa cotidiană a familiei şi 
cerinţele impuse copilului faţă de modul/felul în care acesta se comportă. 

O analiză simplă a situaţiei expuse demonstrează complexitatea 
actului familial educativ. Astfel, în actul educativ familial, se poate 
observa configuraţia fiecărui element caracterizat, dar şi se constată că 
acţiunea de terapie morală reuneşte două aspecte: terapia şi restaurarea 
persoanei în conformitate cu valorile morale. Iată de ce, o familie cen-
trată pe normele şi valorile morale, posedă o forţă eficientă, covârşi-
toare de susţinere, încurajare, consolare şi restaurare morală a mem-
brilor săi. Aşa o familie poate influenţa pozitiv şi alte persoane care 
comunică cu ea. Evident că acţiunile terapiei morale aplicate de bunici, 
mamă, tată, fraţi şi alte rude diferă, însă centrate pe umanism şi forti-
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ficate de empatie, altruism, iubire necondiţionată, răbdare, toleranţă şi 
persuasiune detestă o configuraţie specială, proprie unei familii şi si-
tuaţii concrete, ceea ce asigură conturarea clară a profitului moral al 
acesteia. Pătrunzând în esenţa acţiunilor şi a comportamentelor fami-
liale, conştientizăm înţelesul cunoscutei expresii acasă şi pereţii te ajută. 

Dacă e să ne referim la situaţiile închise ale vieţii, abordate în 
subcapitolul anterior, vom scoate în evidenţă sentimentele negative 
trăite de persoană, originea lor egoistă, care fac ca individul să sufere, 
să se simtă o persoană dificilă, izolată în raport cu ceilalţi şi lipsită de 
satisfacţii [81, p.165]. 

Specialiştii din domeniul psihologiei morale [11; 12; 81 etc.] 
remarcă existenţa unei corelaţii între sentimentele egoiste şi stările 
limitative ale individului, după cum urmează: orgoliul ce rezidă în 
tendinţa persoanei de a se autovaloriza, a se afirma în raport cu ceilalţi; 
mândria, care se manifestă variat, însă, cel mai des, o percepem ca un 
fel de vanitate; decepţia, sentimentul complex al suferinţei sufleteşti şi 
morale a individului; deprecierea, reprezintă forma sentimentelor mo-
rale opuse orgoliului, generată de neîncrederea în sine, de sentimentul 
propriei devalorizări şi inutilităţi. 

Lipsită de curaj şi de iniţiativă, de încredere în faptele proprii, de 
susţinere morală, uneori şi materială, persoana se simte frustrată şi 
marginalizată în raport cu semenii săi. Acest lucru o va face să se 
manifeste inadecvat, prea modest, timid sau să se simtă umilită, ceea ce 
îi provoacă stări de durere sufletească, suferinţă sau chin (frământare 
interioară a individului). Toate aceste fenomene negative, la nivel exis-
tenţial se pot observa şi în viaţa de familie în diferite contexte şi variate 
forme de manifestare: plâns, disperare, frustrare, agresivitate neînte-
meiată, izolare de ceilalţi, fuga/reacţii extrapunitive, remuşcare etc. 

Anume în aceste situaţii semenii noştri au nevoie de susţinere, 
consiliere şi terapie morală, pe care, în primul rând, o caută la cei apro-
piaţi: copiii minori – la părinţi sau la bunici. Adulţii – la părinţii lor sau 
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la rudele apropiate; soţul – la soţie şi invers. Odată cu maturizarea co-
piilor, părinţii se adresează după susţinere morală la aceştia şi neobţi-
nând-o suferă mult. Aici dorim să remarcăm fenomenul feed-backului 
moral, care trebuie să existe permanent în cadrul familiei, indiferent de 
vârsta membrilor ei şi posibilităţile de adresare la specialiştii din dome-
niul vizat. Poţi obţine un curs de consiliere sau terapie eficientă de la 
specialist, însă dacă familia te va neglija şi ignora din punct de vedere 
moral sau te va deprecia, nu-ţi va putea ajuta nimic şi nimeni. 

Nu în zădar în artă (literatură, muzică etc.), în creaţia populară 
orală a popoarelor lumii este cântat/abordat chipul mamei duioase, 
înţelegătoare, al tatălui – apărător, al bunicilor sfătoşi şi blajini şi al do-
rului de casa părintească, familie, comunicarea cu cei apropiaţi 

Aspectele vizate de consiliere şi restaurare morală cercetate ajută 
să elucidăm unele mijloace de realizare a terapiei morale în cadrul 
familiei. Pentru susţinerea, reechilibrarea şi restaurarea psihomorală a 
membrilor familiei pot fi eficient valorificate următoarele strategii: 
− apropierea, comunicarea consolarea şi ascultarea ca formă de 

anihilare sau lichidare a izolării/singurătăţii; 
− axarea şi crearea unui – climat moral-afectiv cald, de înţelegere şi 

protecţie/securizare; 
− sugerarea prin limbaj, acţiuni concrete şi fapte a încrederii ca 

formă de susţinere şi încurajare a celui ce suferă; 
− ascultare activă, plină de compasiune a celuilalt, deschidere spre 

confesiuni reciproce care-i vor alina anumite stări existenţiale; 
− folosirea eficientă a unui limbaj/cuvânt şi a non-verbalului în 

scopul calmării celui ce suferă; 
− capacitatea de a asculta cu răbdare şi bunăvoinţă şi de a înţelege 

mesajul celui ce suferă;  
− folosirea tuturor resurselor (cuvinte, acţiuni plăcute, de încu-

rajare; exemple din viaţa personală, povestitoare, metafore etc.) 
pentru a provoca insightul cu efecte de catharsis; 
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− implicarea persoanei ce suferă în analizarea situaţiei şi stabilirea 
unor căi de soluţionare a dificultăţilor; 

− oferirea unui ajutor persoanei ce suferă în scopul stabilirii şi urmă-
rii unor perspective şi modalităţi de depăşire a situaţiei-limită; 

− sustragerea persoanei de la gândurile negative, negre prin impli-
carea activă în viaţa de familie (organizarea unor situaţii intere-
sante, festivităţi, vizite la spectacole, lectură etc.). 
Acţiunile de restaurare morală a membrilor familiei, în linii gene-

rale, sunt aceleaşi ca şi în consilierea şi psihoterapia generală. Restau-
rarea morală se axează pe ideea de provocare a unei stări de catharsis ca 
formă de purificare şu reechilibrare morală ce se poate manifesta dife-
rit în funcţie de vârstă, inteligenţă, temperament, caracter etc. 

Catharsisul în terapia morală, trebuie să se adreseze conştiinţei 
celui ce suferă. 

Conştiinţa individului blocată de sentimentul vinovăţiei, al rup-
turii, al frustrărilor, reprezintă sfera care necesită restaurare. Res-
taurarea conştiinţei individului se realizează numai prin reinvestirea 
acesteia cu valorile morale pierdute, recuperarea sufletească şi morală a 
Eu-lui persoanei ce şi-a pierdut încrederea în sine şi, odată cu aceasta, a 
pierdut sensul existenţei. 

Procesul vizat este complicat, dar are sorţi de izbândă atunci când 
insuflăm persoanei încredere în forţele proprii şi-l motivăm să lupte cu 
sine însuşi pentru a-şi reechilibra şi concentra moralul său în jurul 
existenţei demne de care este capabil, fiind, totodată, alături de el pen-
tru a-i oferi suport psihologic şi încredere în faptul că nu este singur, 
nu este abandonat. 

Dincolo de aspectele redate, cert este faptul cu terapia morală 
familială are ca scop schimbarea fiinţei apropiate, scoaterea acesteia din 
impas şi executarea restaurării morale şi sufleteşti. Sigur că aici familiei 
îi poate veni în ajutor psihologul, consilierul, psihoterapeutul. Impor-
tant este momentul de înţelegere a problemei pentru ca persoana să 
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conştientizeze necesitatea adresării la specialist. Evident că părinţii, 
deseori, preiau parţial rolul acestor specialişti. Cu certitudine că omul 
este înzestrat de natură şi educaţie cu multe calităţi potrivite restaurării 
psihomorale proprii sau a persoanelor apropiate. Aici îi va ajuta: iubi-
rea de sine adevărată şi iubirea de viaţă, de oameni, empatia, toleranţa, 
persuasiunea, conduita morală. Importante sunt aşa trăsături de perso-
nalitate ca: voinţa, curajul, orientarea de principiu, optimismul, grija şi 
responsabilitatea faţă de sine şi semeni, compasiunea, gândirea de tip 
pozitiv, convingerile şi deprinderile morale. 

În concluzie, putem afirma că părinţii, la rând cu funcţia de edu-
caţie, realizează o multitudine de acţiuni de consiliere şi terapie morală, 
fie în contextul formării personalităţii copilului, fie în caz de necesitate 
şi dificultăţi, situaţii de criză. Acest lucru îi obligă pe adulţi să fie 
modele morale şi persoane eficiente, adică să fie mature din punct de 
vedere psihomoral. 

 
 

6.4. CULTURA TOLERANŢEI CA VALOARE SUPREMĂ DE AFIRMARE  
A UMANULUI ÎN CONTEXTUL AUTOACTUALIZĂRII 

 

Reperele teoretice expuse în acest subcapitol se referă la unul 
dintre cele mai complexe domenii de interes ale familiei şi comunităţii.  

În comunicarea şi viaţa socială a personalităţii, toleranţa se poate 
aborda ca fenomen, principiu şi trăsătură de caracter [61]. Analiza 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Nominalizaţi şi analizaţi situaţiile închise ale vieţii omului şi 
ale vieţii de familie. 

2. Oferiţi soluţii şi scenarii de ajutor axat pe susţinerea psiho-
morală a persoanei. 

3. Meditaţi asupra educaţiei familiale şi susţinerii morale. 
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reperelor experienţiale ne permite să afirmăm că în viaţa familială, 
toleranţa reprezintă un factor stabilizator, mai cu seamă în situaţiile 
când partenerii adulţi soţii vin din culturi şi religii diferite. Evident că 
orientările valorice şi atitudinale care diferă, uneori decalajul de vârstă, 
de interese, de temperament şi caracter, la fel, influenţează relaţiile 
familiale. În aceste situaţii conştientizăm importanta toleranţei.  

În istoria culturii şi a civilizaţiei, toleranţa, se consideră drept un 
mecanism unical şi eficient, ce a evoluat în procesul dezvoltării sociu-
mului uman pentru a echilibra convieţuirea grupurilor sociale, care 
diferă prin posibilităţile şi formele sale de existenţă. Acest fapt ne face 
să înţelegem că toleranţa reprezintă norma stabilităţii psihologice a 
individului ce îi permite acestuia să supravieţuiască în condiţiile com-
plexe şi variate ale comunităţii locale şi regionale căreia îi aparţine.  

Filosoful rus Л. В. Скворцов susţine că toleranţa se prezintă ca 
un mecanism eficient de securizare valorică a alterităţii, de recunoaş-
tere a pluralismului social şi identităţii spirituale a oamenilor, ce nece-
sită o consolidare sistematică în viaţa cotidiană [Apud 61].  

Aceste reflecţii sînt justificate şi de abordările UNESCO, a Con-
ferinţei Internaţionale Ştiinţifice Procesele etnopsihologice şi sociocul-
turale în societatea contemporană (Rusia, Балашов, 2003), în cadrul 
căreia s-a elucidat problema toleranţei dintr-o perspectivă inter- şi 
trandisciplinară psihologică, socială şi pedagogică. S-a stabilit ca în 
cultivarea toleranţei are importanţă aspectul cognitiv, afectiv, moti-
vaţional, volitiv; aspectul social al relaţiilor interculturale; abordarea 
pedagogică, adică aspectul educaţional, metodologic şi praxiologic; 
abordarea filosofică şi, anume, aspectul axiologic, etic şi teleologic.  

Una din concluziile semnificative ale cercetărilor şi forurilor 
internaţionale rezidă n faptul că toleranţa se cere abordată ca fenomen 
psihosocial complex, ce vizează colaborarea ca o capacitate de a înţe-
lege oamenii, respectarea drepturilor şi demnităţii altor persoane, 
acceptarea alterităţii, recunoaşterea drepturilor egale privind studierea 
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şi practicarea comportamentului tolerant. Individul tolerant se deose-
beşte printr-o gîndire de tip pozitiv, constructiv şi o comportare bine-
voitoare, deschisă spre colaborare, axată pe empatie. În accepţiunea 
noastră toleranţa este o calitate de personalitate şi un rezultat al feno-
menului educativ. Formarea acestei calităţi trebuie începută din familia 
de origine, de la o vârstă fragedă.  

Cercetătorul Vl. Pâslaru menţionează că toleranţa culturală, etică 
şi religioasă reprezintă manifestări definitorii ale conştiinţei identităţii 
şi proprietăţii unui om sau popor în raport cu alteritatea.  

Conştiinţa identităţii este definitorie pentru principiul toleranţei, 
căci fiecare individ, grup social sau popor este tolerant faţă de alţi 
indivizi, grupuri sociale şi popoare în măsura în care îşi conştientizează 
propria valoare şi propria identitate [152].  

Pornind de la această teză şi accepţiunea conform căreia toleranţa 
se poate cultiva la o persoană ce se autoactualizează şi că formarea ei 
trebuie de îmbinat cu educarea îngăduinţei şi onestităţii, vom defini în 
continuare elementele ei constitutive pe care le-am elaborat în baza 
studiului realizat şi vom analiza strategiile de formare a acestei calităţi 
în procesul educaţiei pentru familie.  

Dat fiind faptul că cercetătorii din domeniul ştiinţelor educaţiei 
plasează problema formării unei personalităţi tolerante în arealul 
obiectivelor educaţiei morale, această dimensiune implică valoarea de 
maximă generalitate a binelui moral, asumat în plan individual şi so-
cial, care se află la baza procesului de formare-dezvoltare permanentă a 
conştiinţei morale ce include multitudinea valorilor etice centrate pe 
acţiunea morală deci şi pe filosofia practică.  

Toleranţa ca valoare etică reperează pe umanism şi ar putea fi 
convenţional disociată într-un ansamblu de elemente / trăsături carac-
teriale ce se manifestă în structura personalităţii:  
− sensibilitatea care reprezintă capacitatea individului de a reac-

ţiona la diverşi excitanţi;  
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− receptivitatea, ce se manifestă în capacitatea de a primi cu interes 
diverse informaţii din mediul ambiant;  

− empatia care este o formă de intuire a relaţiei prin identificarea 
afectivă a individului;  

− stabilitatea/cumpătarea, ce-i oferă individului echilibru psihoemo-
ţional, fermitate, capacitatea de a-şi echilibra şi controla emoţiile;  

− bunăvoinţa, ce se reflectă într-o comportare cordială, binevoi-
toare, axată pe îngăduinţă, comunicare empatică;  

− delicateţea, ce se manifestă prin fineţe, gingăşie, discreţie, com-
portament atent;  

− optimismul care rezidă în tendinţa de a vedea latura pozitivă a 
lucrurilor;  

− încrederea în sine ce presupune un sentiment de siguranţă pri-
vind propria persoană şi autocontrolul;  

− comunicabilitatea, ce se reflectă în aptitudinea de-a stabili uşor 
relaţii cu alte persoane;  

− deschiderea spre collaborare, ceea ce înseamnă a fi înclinat spre 
participare alături de cineva ca variate acţiuni/activităţi din 
cadrul comunitar;  

− răbdarea ce se manifestă în capacitatea de a suporta, a fi rezistent 
la dificultăţi;  

− dragostea de oameni ce se manifestă printr-o atitudine pozitivă 
faţă de fiinţa umană;  

− onestitatea ce include un ansamblu de trăsături; ea înseamnă a fi 
cinstit, cum se cade, corect etc.;  

− responsabilitatea ce se manifestă prin atitudinea conştientă faţă 
de un lucru/o activitate;  

− altruismul ce reprezintă capacitatea unei persoane de a acţiona 
dezinteresat;  

− sentimentul umorului care rezidă în capacitatea de a înţelege şi a 
accepta situaţii comice;  
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− acceptarea alterităţii ce înseamnă a accepta o altă persoană, viziu-
nea, interesele ei şi felul de a fi;  

− acceptarea diversităţii ce presupune în diferitele ei forme şi ipostaze;  
− fermitatea ce se manifestă prin hotărîre, curaj;  
− tactul care se reflectă în capacitatea de a simţi măsura în comportare;  
− corectitudinea ce se manifestă printr-o comportare etică conform 

normelor morale;  
− maturitatea care se reflectă printr-un comportament matur, adecvat;  
− cordialitatea ce se manifestă printr-o atitudine afectuoasă, caldă, 

amabilă, sinceră  şi empatică;  
− generozitatea care înseamnă mărinimie; a fi însufleţit de idei sau 

sentimente alese;  
− capacităţile de autoactualizare, care se manifestă în capacitatea 

persoanei de autoanaliză, autoapreciere adecvată, tendinţă spre 
autoperfecţionare.  
Înţelegerea într-o asemenea accepţiune largă a conceptului de to-

leranţă, devine foarte importantă pentru a percepe explicit că formarea 
acestor trăsături depinde de mai mulţi factori: biologic, mediul socio-
cultural, educaţie, condiţii economice şi, numaidecît, tendinţa spre 
autoperfecţionare a omului. Ansamblul nominalizat şi descris de 
trăsături l-am definit ca o cultură a toleranţei (sintagma ne aparţine). 
Conceptul exprimă acţiunile individului ce se bazează pe umanism, se 
formează şi se consolidează permenent în cadrul familiei [61, p.175-
176] şi a societăţii.  

Experienţa vieţii şi cercetările privind toleranţa/intoleranţa indi-
vizilor demonstrează un moment important: personalitatea umană ce se 
autoactualizează, adică se realizează din punct de vedere moral, spiritual 
şi social în toate ipostazele ce şi le-a proiectat în calitate de familist, pă-
rinte profesionist, cetăţean, este tolerantă, practic în toate manifestările 
sale, deoarece se simte împlinită. În acest context am dezvoltat şi definit 
conceptele constitutive ale toleranţei care se manifestă în cadrul familiei.  
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Astfel deosebim:  
− toleranţă familială, concept ce denotă norma stabilităţii 

psihosociale a membrilor familiei, care asigură funcţionali-
tatea familiei şi echilibrul relaţional în cadrul acesteia;  

− toleranţă parentală, concept ce denotă norma stabilităţii psi-
hosociale a părinţilor, care asigură echilibrul relaţiei părinţi-
copii, avînd ca reper respectarea drepturilor copilului;  

− toleranţă fraternă, concept ce denotă norma stabilităţii 
psihosociale în relaţiile dintre fraţi şi surori;  

− toleranţă maternă sau paternă, concept ce va fi utilizat în 
situaţia când vom analiza relaţia mamă – copil sau tată – copil 
în sensul dezvăluirii conţinutului acesteia, abordată prin 
prisma trăsăturilor personalităţii tolerante;  

− cultura toleranţei, concept ce va fi utilizat atunci când anali-
zăm toleranţa ca valoare etică ce reperează pe umanism şi tin-
dem să evidenţiem ansamblul de trăsături, incluse în compor-
tamentul tolerant, care se formează şi se consolidează în cad-
rul familiei în procesul educaţiei şi a conduitelor cotidiene.  

Aşadar, conform teoriilor umaniste ale personalităţii, principala 
năzuinţă a omului o reprezintă autoactualizarea, care presupune sco-
pul final al dezvoltării personalităţii, obţinerea unităţii ei integrale în 
baza diferenţierii, valorificării depline a potenţialului biopsihologic şi a 
integrării optime în familie şi socium. Autoactualizarea presupune 
sprijinul pe sine, forţele proprii, prezenţa opiniei proprii, independente 
în principalele probleme vitale. După A. Maslow, autoactualizarea re-
prezintă procesul dezvoltării continue şi a realizării practice a posibi-
lităţilor prsihofizice [121].  

Dacă analizăm condiţiile realizării autoactualizării şi mijloacele 
de comportare ce o asigură, apoi ne convingem că aceasta e imposibilă 
înafara acţiunii morale şi fără o autocunoaştere şi tendinţă de auto-
perfecţionare continuă, baza cărora se pune în familie.  
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Referindu-ne la importanţa autocunoaşterii şi cultivării toleranţei 
în cadrul familiei, nu putem trece cu vederea trăsăturile principale 
proprii personalităţii ce se autoactualizează, evidenţiate de mai mulţi 
cercetători şi adaptate de noi în procesul realizării educaţiei pentru 
familie [61; 62; 121; 242; 261 etc.]. Acestea sunt:  

− perceperea adecvată şi conştientă a realităţii, a particularităţilor 
familiei şi capacitatea de a se orienta în dirijarea acestora. Liber-
tatea de prejudecăţi, interesul faţă de ceea ce e nou, valopos, 
interesant;  

− acceptarea propriei persoane, a semenilor şi ale altor persoane;  
− spontanietatea manifestărilor, simplitatea şi naturaleţea acestora 

în îmbinare cu respectarea rezonabilă a tradiţiilor şi ceremo-
niilor familiale, stabilite cu o doză de conformism conştientizat;  

− orientarea constructivă. Personalităţile ce se autoactualizează 
îşi concentrează atenţia, nu numai, la interesele strict indi-
viduale, ci şi la scopurile familiale şi sociale mai majore;  

− persoanele ce se autoactualizează sunt buni familişti, părinţi şi 
profesionisti; îşi consacră viaţa familiei şi unei vocaţii etc.;  

− capacitatea de a privi viaţa cu ochi deschişi, de a o estima în 
mod obiectiv, constructiv, nepărtinitor, tolerant;  

− autonomia şi independenţa, stabilitatea la factorii perturba-
torii ce exercită influenţe negative/nocive;  

− trăirea – limită, ce se caracterizează prin senzaţia de catharsis;  
− prospeţimea percepţiei, priceperea de a găsi de fiecare dată 

ceva nou în ceea ce e deja cunoscut;  
− sentimentul de solidaritate, coeziune cu familia, comunitatea 

şi omenirea, conştientizarea propriei persoane ca cetăţean al 
unei ţări concrete şi a Omenirii;  

− lipsa manifestărilor de duşmănie în relaţiile interpersonale;  
− prietenia cu alte persoane ce se autoactualizează; cerc larg al 

relaţiilor interumane, deschidere spre collaborare: 
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− spiritul democratic în relaţii şi interacţiunile interpersonale; 
− disponibilitatea de a învăţa de la alţii; acceptarea altor viziuni; 
− simţul filosofic al umorului. Privesc la viaţă în general şi la 

sine, în particular, cu o suficientă doză de umor;  
− convingeri morale, etice, atitudini valorice stabile. Persoanele 

ce se autoactualizează se comportă tacticos, etic; percep şi 
valorizează binele, frumosul; evită comportamentele negative; 
sunt orientate spre un anumit scop, iar mijloacele le 
subordonează acestui scop şi acţiunilor morale;  

− posedă creativitate, indiferent de faptul cu ce fel de activitate 
se ocupă; este creativ şi în calitate de familist, părinte, bunic, 
profesionist, cetăţean etc.;  

− nonconformismul, dar şi lipsa predispoziţiei pentru spiritul 
de revoltă nesăbuit. Individul nu acceptă necondiţionat acea 
cultură la care aparţine după origine, ci are o atitudine critică, 
năzuind să aleagă din ea totul ce e mai bun şi prosper, fiind 
tolerant faţă de alte culturi [61, p.177-178].  

Putem conchide că autoactualizarea nu se poate desfăşura eficient 
fără cunoaşterea de sine, care presupune capacitatea de a ţine un dialog 
interior – dialogul cu tine însuţi şi, în esenţă, include un comportament 
filosofic, cumpătat şi tolerant din punct de vedere moral.  

Dialogul cu propria persoană se desfăşoară în timpul când nu 
purtăm conversaţii directe cu alte persoane. Acest lucru trebuie să-l cu-
noască şi să-l conştientizeze părinţii, pentru a învăţa copiii să-şi anali-
zeze faptele şi acţiunile, pentru a facilita procesul de autoactua-lizare şi 
formare a unui comportament etic. Autoactualizarea este un proces de 
dezvoltare permanentă şi de realizare practică a propriilor posibilităţi. 
Ea reprezintă potenţele actuale ale individului, ajutîndu-i acestuia să 
renunţe la iluzii, la unele viziuni distorsionate, greşite despre sine şi 
alţii, să se autocunoască mai profund, ceea ce asigură aplanarea şi solu-
ţionarea multor conflicte interioare, inclusiv, şi a celor interpersonale.  
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În sprijinul acestor supoziţii, găsim similitudini cu teoria elabo-
rată de Л. И. Божович despre formarea capacităţilor de autocunoaş-
tere, ce cuprinde perioada de dezvoltare a personalităţii, începând cu 
copilăria timpurie, preşcolară şi finalizînd cu vârsta pubertară şi ado-
lescentină, vârstă cînd se formează la individ concepţia despre lume, 
numită poziţie interioară. Anume această poziţie constituie una din 
principalele caracteristici ale personalităţii, premisa dezvoltării ei, ce 
este interpretată ca o totalitate a motivelor principale privind activi-
tatea umană şi respectarea normelor morale (Л. И. Божович, 1968; А. 
Н. Леонтьев, 1983; С. Л. Рубинштейн, 1926) [219].  

Aşadar, formarea poziţiei interioare a individului presupune pre-
zenţa structurilor conştiinţei de sine şi a structurilor opozioţional-eva-
luative/sovestea [1; 158; 206; 220; 246 etc.], care asigură procesul com-
parării, identificării, evaluării şi reevaluării trăsăturilor personalităţii, 
realizării posibilităţilor acesteia, ceea ce creează un şir de condiţii 
favorabile pentru formarea şi consolidarea trăsăturilor de personalitate 
ce presupun conduita morală, inclusiv toleranţa. Este uşor de observat 
că trăsăturile proprii personalităţii ce se autoactualizează, descrise de 
A. Maslow, nu rezervă timp şi spaţiu intoleranţei, deoarece aceasta îl 
macină pe om din interior, îl sustrage de la autoperfecţionare [121]. 
Cunoscând trăsăturile de bază, proprii personalităţii ce se autoactua-
lizează, devin clare obiectivele, conţinutul şi metodele de educaţie care 
pot fi aplicate în familie pentru a construi fundamentul autoactualizării 
şi formării personalităţii tolerante.  

Comportamentul tolerant al individului poate fi obţinut în baza 
educaţiei morale şi, anume, în baza formării unităţii dintre conştiinţă şi 
conduita morală ce presupune centrarea pe acţiunea morală, un echi-
libru etic şi o atitudine tolerantă.  

Din punct de vedere pedagogic, cultura toleranţei, ca şi morala 
familială, reprezintă fundalul etic şi psihosocial în cadrul căreia se 
desfăşoară, acţiunea educativă relaţia cu alte persoane şi comunitatea.  
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Profilul moral al familiei depinde de sistemul moral al societăţii 
cu care familia interacţionează permanent. Morala, ca fenomen social, 
reflectă calitatea relaţiilor ce se stabilesc între oameni. Ca formă a con-
ştiinţei sociale, morala include într-un tot întreg următoarele com-
ponente: idealul, valorile, normele etice, regulile comportamentale, 
care împreună constituie structura sistemului moral. Esenţa idealului 
moral se manifestă prin valorile, normele şi regulile morale. Acesta 
apare ca un model, o imagine a perfecţiunii umane spre care trebuie să 
tindă fiecare om.  

Una dintre cele mai importante valori, Binele, de fapt, nu s-ar putea 
produce şi realiza în afara toleranţei, empatiei, tactului, bunăvoinţei. Nor-
mele şi regulile moralei includ şi regulile ce ţin de cultura toleranţei.  

Societatea ar fi în stare să atingă un grad avansat de toleranţă în 
cazul în care cetăţenii ar avea o conştiinţă şi conduită morală consecvenă.  

Studiul teoretic şi analiza experienţei de viaţă, permite să afir-
măm că locul central în formarea culturii toleranţei, a sinelui şi 
conştiinţei identităţii îl ocupă familia.  

Cultura toleranţei, pe care trebuie s-o posede fiecare persoană, în 
viziunea noastră, presupune respectarea normelor morale, incluse  
într-un cod familial special, care corelează cu normele ce funcţionează 
în socium.  

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Analizaţi şi caracterizaţi cultura toleranţei. 
2. În ce constă autoactualizarea persoanei ? 
3. Elaboraţi un cod familial de norme centrate pe acţiunea morală 

şi cultura toleranţei. 
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6.5. PROCESUL DE UMANIZARE A COPILULUI  
ÎN FAMILIA CENTRATĂ PE CULTURA TOLERANŢEI 

 
În contextul cercetării noastre apare necesitatea cunoaşterii şi 

dirijării procesului de formare morală a individului sau, mai bine zis, 
procesul de umanizare a copilului în familie.  

Pentru ca individul să accepte şi să respecte normele şi regulile mo-
rale, trebuie să realizăm consecvent şi sistemic educaţia morală a acestuia 
în direcţia formării competenţelor, sentimentelor, conştiinţei şi a con-
duitei morale.  

Acest proces complex, multidimensional, contradictoriu şi inter-
dependent, începe în familie de la cea mai fragedă vârstă şi continuă în 
grădiniţa de copii, şcoală şi alte instituţii sociale. Prioritară, totuşi, rămâne 
familia ca un prim şi firesc mediu de socializare şi umanizare a copilului.  
 
 
 

Dacă plecăm de la teza conform căreia psihologii consideră vârsta 
preşcolară drept perioadă senzitivă, deosebit de eficientă în vederea 
interiorizării experienţei comportamentale, apoi devine evident faptul 
că pedagogia populară are dreptate când evidenţiază insistent cei şapte 
ani de acasă.  

Se ştie că este foarte important din punct de vedere existenţial ca 
toţi membrii familiei să respecte normele şi regulile moral-etice. 
Aceasta este, de fapt, o axiomă pe care am întemeiat formarea culturii 
toleranţei şi am evidenţiat importanţa interconexiunii dintre acţiuni/ 
conduita morală, sentimente, competenţe şi conştiinţă.  

În sens psihopedagogic, procesul de umanizare a copilului nu este 
altceva decât interiorizarea normelor şi regulilor morale şi culturale din 
mediul social în care acesta trăieşte. Procesul presupune imitarea, iden-
tificarea şi transferul de reprezentări morale prin antrenarea factorilor 

Conduita 
morală 

Sentimente 
morale 

Competenţe 
morale 

Conştiinţă 
morală 
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subiectivi: vârstă, experienţă de viaţă, capacitate de înţelegere, interese, 
trebuinţe, stări subiective, ce se manifestă în acţiuni, fapte, compor-
tament. La început, în mediul familial, iar mai apoi, în cel social şi  
individul, se exersează în acţiuni şi fapte moral-etice, care includ sau 
nu, elementele constitutive ale culturii toleranţei ce se manifestă în 
relaţia şi comportarea faţă de membrii familiei, rude şi, mai târziu, vor 
fi lărgite, transferate şi asupra altor persoane.  

Familia reprezintă agentul unei acţiuni pedagogice, care fixează 
în individ habitusul primar, primele scheme de percepţie, de gândire şi 
de acţiune, care vor funcţiona ca fundament şi principiu de selecţie în 
procesul interiorizării experienţelor ulterioare, formând temelia viitoa-
rei personalităţi.  

Făcând apel la fapte, putem afirma că toleranţa sau atitudinea 
intolerantă a individului începe a se proiecta de acum din familia lui de 
origine, se consolidează în procesul maturizării şi se manifestă clar în 
familia creată de acesta.  

În cadrul cercetării procesului de umanizate a copilului am sta-
bilit modalităţile acestuia, adică, am observat şi analizat cum îl reali-
zează părinţii, ce stiluri şi metode aplică ei. Este cunoscut faptul că 
copiii preiau stilul comportamental şi relaţional al părinţilor, de aceea 
ne-a interesa modelul familiei şi stilul educativ al ei.  

Conceptul de stil educativ este utilizat într-un sens relaţional: el 
vizează natura şi caracteristicile raporturilor familiale în cadrul cărora 
se realizează procesul educativ, fiind adesea înlocuit în literatura de 
specialitate cu aşa termeni ca atmosferă familială sau climat educativ 
familial, tehnici de influenţă.  

Efectuînd o sinteză a studiilor consacrate formării toleranţei şi a 
problemei stilurilor educative familiale, evidenţiem următoarele parti-
cularităţi care sunt importante pentru formarea unei personalităţi tole-
rante. Analiza stilurilor educative familiale depistate în literatura de 
specialitate [13; 42; 61; 73; 120; 134; 185; 186; 242 etc.] ne oferă o diver-
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sitate mare a modalităţilor de acţionare parentală – un pluralism al 
stilurilor educative familiale.  

Pluralismul stilurilor educative familiale este organizat în jurul 
următoarelor variabile: autoritate – constrîngere; liberalism – permi-
sivitate; dragoste – ataşament; ostilitate – respingere.  

Cercetarea realizată ne-a permis să scoatem în evidenţă încă o 
variabilă dragoste – valorizare, care include cultura toleranţei. Majorita-
tea stilurilor educative denotă îmbinarea a două tipuri de compor-
tament parental: control şi suport/susţinere. Esenţialele principii edu-
cative depistate la care apelează părinţii sunt:  

a) securizarea afectivă: înţelegere familială, mediu familial cald şi 
protector (43%); dialog: schimbul de mesaje între părinţi şi 
copil, ascultarea copilului (27%);  

b) dragoste: tandreţe, înţelegere, manifestarea afecţiunii (89%);  
c) stabilitate normativă: existenţa şi respectarea normelor, a 

unei discipline stricte de viaţă (38%);  
d) valorizare: încredere în copil, acceptare, posibilităţi de 

acţiune, centrate pe collaborare, parteneriat (41%);  
e) creaţie; aprecierea realizărilor obţinute de copil (29%).  
Sinteza literaturii de specialitate [5; 6; 18; 27; 42; 56; 62; 234 etc.] 

şi analiza relaţiilor copii-părinţi ne-a permis să stabilim că exercitarea 
autorităţii parentale se manifestă mai frecvent sub formă de:  

• autoritate coercitivă, bazată pe convingerea părinţilor că 
vârsta mai mare/adultă implică o competenţă mai mare; se 
pune accent pe necesitatea supunerii imediate şi necondiţio-
nate a copilului (57%);  

• autoritatea persuasivă (negociatoare), accentul se pune pe 
necesitatea de a oferi explicaţii privind motivaţia deciziei 
parentale, lăsându-i copilului un spaţiu pentru acţiuni (17%);  

• autoritatea structurantă (parteneriatul), părinţii lasă copilul 
să acţioneze independent, oferîndu-i numai repere pentru a-l 
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orienta în capacitatea de a-şi elabora scopul şi a construi o 
autonomie personală (24%).  

În acelaşi context, acţiunile părinţilor sunt orientate:  
a)  direct asupra personalităţii copilului (83%);  
b) asupra mediului de viaţă al acestuia (74%);  
c) asupra altor persoane ce contactează cu copilul (38%), mai 

cu seamă, începând cu vârsta pubertară.  
În procesul acţiunilor educative părinţii aplică diferite mijloace, 

metode, procedee şi strategii.  
Pornind de la faptul că unii părinţi preferă să acţioneze asupra 

personalităţii copilului, în timp ce alţii acţionează, în primul rând, 
asupra mediului de viaţă al acestuia sau asupra altor persoane din 
preajma lui, putem evidenţia patru tehnici de influenţă: control, relaţie, 
motivaţie şi moralizare [61; 185 etc]. Eficiente în umanizarea copilului 
s-au dovedit a fi primele trei, deoarece asigură îmbinarea echilibrată a 
exigenţei, cordialităţii, empatiei şi toleranţei cu modificarea şi sus-
ţinerea conduitelor morale.  

Finalmente, stilul educativ familial depinde de comportamentul 
părinţilor şi strategiile aplicate de ei, atît în comunicare, relaţii cât şi în 
educaţia, adică umanizarea copiilor şi trebuie analizat ca un produs şi 
proces nemijlocit al interrelaţiei şi conexiunii inverse dintre trei 
variabile: principii, autoritate, acţiuni parentale, ce includ metodele şi 
mijloacele aplicate în educaţia acestora. Aşadar, cu cât familia este mai 
centrată pe acţiunea morală cu atât mai mult sporeşte cultura acesteia, 
gradul de inteligenţă şi toleranţă în cadrul ei. 

Astfel, Modelul familiei ce posedă cultura toleranţei în reprezen-
tare grafică denotă elementul tranzacţional [61, p.184], din care rezultă 
că acţiunile şi autoritatea parentală interferează şi sunt susţinute de un 
ansamblu de principii parentale cu caracter moral, ce contribuie la 
eficientizarea educaţiei integrale, reprezentând atât un component al 
stilului şi modului de viaţă cât şi fundamentul acestuia (Figura 8).  
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Figura 8. Modelul familiei ce posedă cultura toleranţei 
 

Stilul educativ şi climatul familiei depinde într-o foarte mare mă-
sură de principiile acceptate şi valorificate permanent de către părinţi 
în viaţa de familie, autoritatea şi coerenţa acţiunilor parentale care re-
prezentă un proces de schimb democratic, relaţional la nivel intra-
familial, ceea ce contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru 
intercomunicarea familială şi educaţia toleranţei.  

Sintetizând putem afirma că formarea, corectarea şi armonizarea 
stilului familial şi centrarea educaţiei pentru familie pe acţiunea morală, 
experienţa empirică şi cercetările realizate au permis să demonstrîm clar 
că în arealul autohton, familiile noastre sunt apte pentru a se orienta spre 
un model funcţional în care ar predomina toleranţa, empatia şi buna 
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înţelegere, relaţiile de tip egalitar, complementar. O mare parte din 
familiile tradiţionale în care prevalează stilul relaţional calm, echilibrat; 
stilul afectuos, cordial, binevoitor, sunt pregătite pentru a valorifca cul-
tura toleranţei. Mult mai dificilă a fost colaborarea în această direcţie cu 
familiile axate pe un stil distant, rece, coercitiv (20%) şi cele în care 
domină un stil anomic sau relaţii vulcanice, conflictuoase, imprevizibile 
(12%). Particularitatea esenţială care ne-a permis să optimizăm activi-
tatea de iniţiere şi formare a părinţilor şi adolescenţilor privind cultiva-
rea comportamentului tolerant, ca parte componentă a culturii familiale, 
rezidă în tipul reprezentărilor pe care îl posedă personalitatea şi care 
formează nucleul comunicării intrafamiliale.  

Important a fost să stabilim sistemul de reprezentări al indivi-
dului, pentru a cunoaşte şi determina strategia conform căreia vom 
acţiona în cadrul programului formativ, orientat spre restructurarea 
conduitelor membrilor acesteia pentru a le face mai tolerante. Astfel, 
indivizii ce posedă sistemul de reprezentări sociocentrice, axaţi în 
comunicare şi comportament pe subiectul noi şi reprezentări altero-
centrice, axaţi pe subiectul alter-ego sunt, de regulă, mai deschişi, cola-
borativi şi receptivi. Cei ce posedă reprezentări egocentrice, fiind orien-
taţi spre sine, fac abuz în comunicare de subiectul eu şi sunt înclinaţi 
spre supraapreciere, negativism şi intoleranţă.  

Cultura toleranţei ca fenomen etico-pedagogic, cultivat în cadrul 
familiei, va servi drept reper funcţional al educaţiei pentru familie, 
abordată în contextul filosofiei practice, deoarece calităţile de perso-
nalitate ce urmează a fi formate în procesul educativ constituie, de fapt, 
fundamentul şi cadrul moral-etic al familiei.   

Modelul familiei ce posedă cultura toleranţei a fost promovat 
prin intermediul implementării Curriculumului educaţiei pentru fami-
lie, dat fiind faptul că obiectivele şi conţinuturile acestuia au fost ela-
borate prin prisma noilor educaţii, care includ educaţia pentru demo-
craţie şi toleranţă.  
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6.6. FEMEIA ŞI BĂRBATUL – DOUĂ LUMI INEDITE  
ŞI COMPLEMENTARE 

 
Plecând de la experienţa de consiliere a familiei şi experienţa exis-

tenţială proprie, de la analiza cercetărilor din domeniul antropologiei 
psihologice [135; 244; 255 etc.], filosofiei contemporane [35; 115; 119; 
145; 154 etc.], vom examina importanţa, poziţia, rolul femeii şi a băr-
batului în relaţia de cuplu şi familie, în contextul acţiunii morale. 

Înainte de a aborda aspectele existenţiale legate de viaţa familiei şi 
îndeplinirea rolurilor sociale de către femeie şi bărbat, vom specifica 
dihotomiile cu care operează antropologia filosofică. Astfel, dihotomiile 
pozitiv-negativ; superior-inferior; minte-trup; raţiune-pasiune; raţional-
instrucţional; puternic-slab; creaţie-procreaţie; pur-impur; invariant-
schimbător; etern-muritor; sacru-profan; prezenţă-absenţă; transcen-
denţă-imanenţă; spirit-materie; cultură-natură; inteligibil-sensibil; 
logos-eros; scop-mijloc; public-privat; cosmos-haos; intelect-emoţie – ata-
şează modului masculin de a fi, primul termen, iar cel de-al doilea 
termen se asociază, mai degrabă, cu genul feminin [130, p.45-55]. 

Rădăcinile acestei dualizări sunt străvechi, iar prezenţa asimetrică 
a fragilităţilor la cele două sexe reprezintă o constantă a mentalului 
colectiv în diversele culturi şi civilizaţii, făcând excepţie, desigur că 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Analizaţi situaţiile din cadrul familiei ce necesită o reeducaţie şi 
reechilibrarea privind conduita tolerantă. 

2. Meditaţi asupra limitelor toleranţei manifestate de persoană. 
3. Elaboraţi un program de autoperfecţionare morală. 
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ipoteza existenţei unei faze a matriarhatului în istoria umanităţii  
[Ibidem, p.36]. 

Analizând dihotomiile expuse observăm că acestea exprimă 
diverse caracteristici – trăsături de personalitate: caracteriale, de sex, de 
inteligenţă, de gen etc., care, de fapt, în anumite situaţii de viaţă şi 
ipostaze existenţiale pot să se manifeste atât în comportarea femeilor 
cât şi a bărbaţilor. 

Să nu uităm că asupra formării personalităţii omului influenţează 
trei factori care-şi lasă amprenta asupra întregii existenţe a acestuia. 
Factorul biologic/ereditatea reprezintă matricea înnăscută pe care 
mediul şi educaţia îşi va imprima specificul său, înzestrând omul cu 
anumite trăsături şi abilităţi, priceperi, deprinderi, competenţe morale, 
intelectuale, psihofizice, estetice, tehnologice. 

Este important să conştientizăm faptul că sexul este un dat bio-
logic, care poate fi cercetat în conformitate cu rigorile ştiinţelor naturii. 
Stabilind diferenţele reale dintre cei ce aparţin celor două sexe, 
păstrând o neutralitate axiologică, constatăm că genul este un construct 
cultural, care implică şi presupune aprecieri şi judecăţi de valorizare şi 
ierarhizare. Evident că ne năştem femele şi masculi şi sub influenţa 
educaţiei şi culturii devenim femei şi bărbaţi [130]. 

Pentru a deveni femei şi bărbaţi, biologicul nostru este format şi 
modelat prin intermediul genului feminin – al mamei şi masculin – al 
tatălui, adică, suntem educaţi potrivit unor modele culturale prezente 
în socium. Modalitatea şi procesul de constituire a sex-rolurilor şi 
distribuţia asimetrică a puterilor şi fragilităţilor reprezintă, de fapt, 
chintesenţa istoriei culturii civilizaţiei umane. Literatura de specialitate 
conţine variate şi multiple viziuni şi abordări, teorii cu privire la rolul 
bărbatului şi al femeii în societate şi viaţă familială. Vom spicui doar 
câteva viziuni. Astfel Platon considera că femeia este mai slabă decât 
bărbatul, de aceea filosoful consideră firesc să atace femininul în băr-
baţi şi să încurajeze masculinul în femei [Apud 130, p.454]. Mult mai 
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târziu, un alt filosof, J.-J. Rousseau, menţiona că bărbatul ca gen este 
legat mai direct de societate şi de cultură, iar femeia – de natură şi de 
sfera privată. Dacă femeia ar aspira spre o viaţă asemănătoare cu 
bărbaţii, ea ar submina bazele naturale ale societăţii şi dacă femeia ar 
avea cap pentru a descoperi principiile, iar dacă bărbaţii ar avea cap 
pentru amănunte, atunci ei ar fi mutual independenţi, ar trăi într-o 
perpetuă competiţie şi aceasta ar însemna sfârşitul întregii societăţii 
[170, p.114]. 

Aceeaşi consemnare a rolurilor sociale şi a fragilităţii genului 
feminin o aflăm şi în filosofia, mai precis, în antropologia kantiană. 
Marele filosof german Im. Kant evidenţia faptul că femeii îi lipsesc, 
într-un mod semnificativ, caracteristicile care pot constitui principii 
universale şi necesare de conduită.  

Abordând metafizica moravurilor, filosoful menţiona că femeile 
refuză să facă ce nu  le place, şi, din acest motiv, ele nu sunt capabile de 
principii [108, p.186]. 

Pe lângă aceste viziuni, desprindem şi un şir de opinii, care apar-
ţin unor filosofi, savanţi, personalităţi din artă care abordează femeia 
altfel, chiar dacă sunt conştienţi de fragilitatea ei. Astfel, de exemplu, 
I.A. Comenius, în capodopera sa Didactica Magnă, scria că femeia 
trebuie să fie instruită ca şi bărbaţii, deoarece foarte des, Dumnezeu 
înzestrează femeia cu o minte/raţiune mult mai lucidă decât cea a 
bărbaţilor, iar F. Fènelon, în opera sa Tratat despre educaţia fetelor, 
critica deficienţele educaţiei fetelor de pe timpul său, propunând stra-
tegii şi principii de educaţie a ambelor sexe, evocând prescripţii ori-
ginale vizavi de educaţia femeilor. Savantul consideră că femeile deţin 
un rol important în viaţa comunităţii şi a familiei. Fiind adeptul unei 
educaţii diferenţiate, F. Fènelon menţiona că rolurile femeii şi a băr-
batului în societate sunt diferite, dar sunt, la fel, de importante.  Fără 
delegile comise de bărbaţi, F. Fènelon, la explica prin slaba educaţie a 
băieţilor primită de la mamele lor [Apud 54, p.136]. 
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Nu avem scopul să analizăm diferenţele biologice, deoarece esen-
ţa acestora este cunoscută, însă aspectele şi rolurile sociale, care într-o 
anumită măsură, sunt condiţionate de biologicul nostru, dar, totodată, 
sunt şi produse ale modelelor culturale le vom aborda în contextul 
filosofiei practice a familiei, care promovează acţiunea morală a omului 
indiferent de gen. 

În pofida multor polemici existenţiale, majoritatea culturilor 
consideră căsătoria drept un eveniment de o importanţă majoră în 
viaţa omului care, în esenţă, este baza perpetuării genului uman. 

Căsătoria presupune un ansamblu de relaţii morale de cel mai 
înalt nivel. Anume în căminul familial se dezvoltă şi se învaţă cele patru 
niveluri ale iubirii. Iubirea de copil pentru părinţi, iubirea dintre fraţi, 
iubirea dintre soţi şi iubirea pentru bunici, care sunt extrem de im-
portante şi decisive în formarea personalităţii omului şi în cultura 
umană. Acest sentiment sacru de iubire pentru cei ce ne-au dat viaţă ne 
transformă în om şi personalitate. Acest lucru se materializează prin 
interiorizarea modelelor parentale şi a acţiunilor morale, care au un 
caracter formativ modelator, lăsându-şi amprenta asupra personalităţii 
individului pentru întreaga existenţă a lui. 

Următorul nivel, iubirea fraternă ne învaţă a comunica şi inter-
relaţiona cu semenii, a-i stima şi accepta, a le oferi atenţie afecţiune 
necondiţinată şi ajutor la necesitate. 

Evident că iubirea dinte soţi în căsnicie are la bază tezaurul moral 
primit în familia de origine sub formă de norme, valori, principii şi 
desigur că modele de comportare şi acţiune morală de tip conjugal, 
parental şi fratern. 

Iubirea pentru bunici este inedită, deoarece învaţă tânăra gene-
raţie să stimeze şi să ofere atenţie, suport moral, să comunice şi să 
relaţioneze cu persoanele în etate. Concomitent cu aspectele vizate, 
ambii parteneri conjugali, iar mai apoi şi copiii lor, trebuie să con-
ştientizeze şi să înveţe a stima integritatea personală/Eu-l propriu şi 
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integritatea personală a partenerului; să înveţe a fi prieten adevărat, 
fidel şi responsabil. Originală, interesantă şi întemeiată ne pare poziţia 
antropologilor [129; 130; 135; 171 etc.] vizavi de diferenţele biologice şi 
accentele culturale, inclusiv depăşirea fragilităţilor de gen. Progresul 
dezvoltării omului, atât în filogeneză cât şi în ontogeneză, are loc 
tocmai prin tensiunea mereu refăcută dintre datul biologic şi psihic al 
celor două entităţi, prin conflictul constructiv soluţionat. 

Câştigă tot mai mult teren ideea că fragilităţile de gen trebuie in-
terpretate în contextul unităţii speciei umane. Unitate care nu înseam-
nă numai opoziţie absolută a sex-rolurilor celor două genuri, ci unitate 
realizată prin compensaţii reciproce (parţial spontane sau inconştiente, 
parţial conduse de conştiinţă) şi printr-un joc al complementarităţilor 
în tot cuprinsul filogenezei şi al ontogenezei. Acest mod de a analiza 
fragilităţile are ca punct de plecare ideea că există accente de gen 
înrădăcinate în diformismul sexual, deci în planul genetic de adâncime, 
şi nu în cazuri absolute de gen. Diferenţele din structura sexului nu 
sunt neapărat valori pozitive sau negative cu sens univoc: numai 
masculin sau numai feminin [135, p.39], după cum nici conduitele de 
gen, cele morale şi/sau imorale nu se manifestă univoc. Deseori în viaţa 
cotidiană, suntem martori ale variatelor acţiuni, comportamente, atât 
feminine cât şi masculine care pot fi definite şi considerate ca etice, 
morale sau invers, le definim ca absolut indezirabile, imorale. 

Evident că numeroasele deosebiri anatomice, fiziologice, meta-
bolice, endocrine între bărbat şi femeie au contribuit la elaborarea unei 
scale speciale de feminitate şi a unei de masculinitate, există predo-
minanţe feminine şi masculine de ordin psihosomatic [135; 192], dar 
aceasta nu înseamnă, deloc, că stabilim certitudinea existenţei unui 
criteriu ferm pentru a localiza concret, indispensabil fragilităţile de gen. 
Dacă este să abordăm acţiunea morală sau aspectele educaţiei morale, 
apoi nu putem menţiona diferenţe evidente în formarea-dezvoltarea 
morală la fete şi băieţi. Chiar în cazul când observăm unele manifestări 
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specifice în procesul instruirii şi educării ambelor genuri, acestea foarte 
mult depind de mediul cultural, modelele adulţilor, mai cu seama, de 
cele parentale, conţinutul şi metodele valorificate în educaţie, inclusiv 
de cerinţele expuse şi urmate în familie, şcoală, comunitate. 

Aici, la fel de cert din punct de vedere antropologic [Apud 136, 
p.41], este faptul că femeia oferă mai puţină variabilitate decât 
bărbatul, ea fiind mai stabilă, fiind tiparul rasei, fiind însăşi natura, 
conform viziunii unor filosofi [243; 249], însă în orizont axiologic 
aceasta nu este echivalent decât cu diferenţa de sex sau predispoziţia de 
gen şi nimic altceva în plus. 

Întrucât, avem ca scop să analizăm rolul femeii şi a bărbatului, 
fără de a ştirbi din datul biologic, promovând ideea complementarităţii 
şi a parteneriatului familial în contextul filosofiei practice, care este 
centrată pe acţiunea morală indiferent de gen, vom scoate în evidenţă 
un şir de trăsături selectate din cercetările de antropologie [5; 6; 118; 
136; 192 etc.], psihologie [198; 200; 201 etc.] şi filosofia feministă [129, 
p.18], după cum urmează: 
− femeile trăiesc mai mult (ca accent) într-un mod empatic, însă 

acest fapt primar nu poate fi echivalat cu afirmarea lui S. Freud, 
potrivit căreia femeile au hotare mai slabe ale Ego-ului; 

− feminitatea se caracterizează (ca accent) prin ataşament şi de 
aceea femeile au dificultăţi în definirea propriei individualităţi; 

− fetele/femeile sunt înclinate spre ieşirea din competiţie, fiindcă 
aici regulile sunt mai dure şi mai importante decât persoanele; 

− femeile, fiind mai empatice, sunt orientate spre interdependenţă 
şi heteronomie, se orientează spre o etică a grijii, sunt mai dis-
puse spre autosacrificare; 

− bărbaţii sunt centraţi pe ideea de principiu, adevăr, explicaţie, 
corectitudine şi prin aceasta sunt orientaţi spre independenţă şi 
autonomie, de unde rezultă că fragilităţile masculine apar din 
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faptul că bărbatul se defineşte ca separaţie, de aceea deseori el are 
probleme în relaţiile cu semenii; 

− în ontogeneză, băieţii/bărbaţii sunt mai înclinaţi spre ieşirea din 
intimitate, iar fragilităţile acestora pot apare din tensiunea trăită 
dintre nevoia de independenţă şi aspiraţia eşuată de intimitate; 

− dezvoltarea stadială se consideră mai pregnantă la băieţi decât la 
fete, primii tind spre autonomie, iar fetele se înclină spre grija de 
ceilalţi, considerând că responsabilitatea faţă de sine trece prin 
responsabilitatea faţă de ceilalţi. 
Concluzia pe care o putem face în context existenţial rezidă în 

faptul că tendinţele spre care se orientează genul feminin – empatia, 
autosacrificiul, heteronomia, interdependenţa şi tendinţele spre care se 
orientează genul masculin – independenţa, autonomia, autodezvoltarea, 
se manifestă ca o reuniune tensionată, dar benefică între separaţie şi 
intimitate, între comunicare şi comuniune. În esenţă, o antropologie 
filosofică şi culturală [117; 135 etc.] ce se întemeiază pe rezultate ştiin-
ţifice, admite faptul că cele două tendinţe nu se ierarhizează univoc, ci 
sunt complementare. Astfel, dacă abordăm natura femeii din perspectiva 
experienţelor integrale ale speciei umane, ale experienţelor de care bene-
ficiază ambele sexe, deoarece fiecare din noi s-a născut din efortul co-
mun al sexului feminin şi al celui masculin (fiind mai apoi îngrijit, hrănit 
de mamă), apoi nu putem şi nu este corect ca toate aceste particularităţi, 
să le interpretăm ca fragilităţi sau vulnerabilităţi umilitoare, ci dim-
potrivă, să le considerăm drept oportunităţi de completare şi armonizare 
a relaţiilor umane. 

În conformitate cu cele expuse, observăm că atunci când ana-
lizăm şi abordăm genul separat unul de altul, specificul fiecăruia poate 
fi interpretat ca fragilitate de gen, însă dacă acesta este evaluat în relaţie 
nemijlocită, firească – atunci specificul vizat poate fi apreciat ca 
avantaj, ca o posibilitate de soluţionare a conflictelor existenţiale. 
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În acest context, este actuală şi pertinentă avertizarea specia-
liştilor din domeniul psihologiei morale [81; 171 etc.], a antropologilor 
[5; 24; 135; 194; 242 etc.], pedagogilor [20; 33; 52; 58; 61; 76 etc.], care 
se poate reda prin formula, ce-i aparţine M. Miroiu: este important ca 
ceea ce se numeşte soluţia eliminării genului/genderless să evite atât 
eroarea ginocratică, cât şi cea androcratică în educaţia contemporană 
[129], adică, educaţia de gen necesită o echilibrare rezonabilă. 

Poziţia dată poate fi considerată drept strategie magistrală în 
formarea personalităţii copilului, indiferent de genul acestuia. Trăsă-
turile de personalitate care vor fi valorificate în cultivarea unui mod 
demn de viaţă sunt necesare atât fetelor cât şi băieţilor. Virtuţile umane 
nu au gen şi preferinţe, ele necesită o muncă asiduă de formare şi 
interiorizare din partea femeilor şi a bărbaţilor. 

Evident că nici libertismul, nici izolarea genurilor, nici formulele 
de tipul celei lansate de S. de Beauvoir (dacă vrei să fii egală cu băr-
batul trebuie să devii bărbat), nu s-au dovedit a fi rezonabile şi fericite, 
după cum nici judecăţile şi experienţele asupra homosexualităţii şi a 
educaţiei ultrapermisive în acest sens, nu reprezintă strategii eficiente 
de educaţie a tinerilor şi cu adevărat responsabile din punct de vedere 
antropologic [135, p.42]. 

Abordarea relaţiei bărbat–femeie într-o viziune filosofică şi antro-
pologică extinsă, permite să conchidem că această relaţie dintre cele 
două genuri este complementară, iar dotaţia naturală nu poate fi inter-
pretată ca vulnerabilitate absolută sau ca fragilitate. Dacă gândim şi 
abordăm femeia şi bărbatul din perspectiva experienţelor existenţiale, 
concluzionăm că aceste lumi inedite nu pot exista separat una de alta. 

A venit timpul când educaţia moral-spirituală, educaţia de gen şi 
educaţia pentru familie cer o abordare sistemică, care presupune valo-
rificarea acţiunii morale în acest context integru. 

În calitate de sinteză privind eterna problemă existenţială Vă 
propunem versurile noastre: 
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FEMEIA ŞI BĂRBATUL…  
 
Femeia şi bărbatul,  

tandem de gen şi sex opus,  
dar foarte aproape...  

Cântat de întreaga omenire,  
Considerat de la începuturi  

până în prezent,  
un mare şi faimos miracol;  

Care mai este încă′n devenire! ... ce se perindă în eternitate,  
prin dăruire, dragoste, feminitate, bărbăţie, curaj, 
maternitate, perpetuarea genului uman şi a sublimului 
roman!  

... Romanul veşnic pământesc de la Adam şi Eva a pornit,  
şi mare zarvă′n cer şi lume a stârnit...  

Dar ţineţi minte:  

Dumnezeu femeia a creat nu din capul acestui bărbat pentru ca 
să-l stăpânească, nu din membrele inferioare pentru a fi 
călcată în picioare, ci dinspre inimă, cu onoare,  
dintr-o coastă, o parte de sub braţul puternic, protector, 
 încât să meargă iubitori alături amândoi,  
pe drumul vieţii plin de surprize, amor, dar şi de multe nevoi,  
bucurându-se de clipele plăcute în doi...  

Cultura umană este de neconceput  
fără acest roman misterios şi tandru de la început... 

Istoria civilizaţiei  
reflectă cultura emancipaţiei  
de la matriarhat – patriarhat,  
mitul lui Platon despre androgine, spre chipul cunoscutelor 
regine, a Afroditei cu spuma mării înrudită, pînă la modelul 
cel mai temperat de azi;  
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Unde femeia şi bărbatul deja s-au împăcat, nu luptă, ci se 
completează, în drepturi ei se egalează, reciproc se studiază; 
unul pe altul se direcţionează spre Bine, Sacru, Frumos şi 

Adevăr, armonios copii crescând şi viaţa pe Terra susţinând!  
şi cît n-ar fi de drastici unii în comentariile lor:  
că totul este rău,  
urît şi trecător – le mori de fapt de jale...  

Viaţa trebuie trăită activ, din plin, privind spre viitor;  
fără învidie, venin, cu bucurie, optimism în suflet, dar nu mer-
gând agale, căzând în unele extreme sau cotilindu-te la vale!  

Să ţinem deci minte′nvăţătura, tradiţia bunicilor, cultura lor, ce 
ne îndeamnă spre amor, stabilitate, bunăvoinţă, modestie;  

Să ne privim fără mînie,  
Să venerăm femeia,  
Să respectăm bărbaţii,  
Să tindem spre onestitate,  
Să nu dorim cu orice preţ cei epoleţi de comandant,  

căci grei sunt ei:  
necesită un şir de obligaţii  
de tip cam aspru, militant...  

Să ascultăm cu toţii de Univers şi de Natură:  
Să fim alături de aleşii noştri,  
Bărbaţii–bărbaţi!  
Femeile, să fim flexibile, cu intuiţie şi nu în amuniţie de general!  
Să fim frumoase, iubitoare,  
Căldură să elucidăm,  
Să naştem, creştem şi să educăm bărbaţi adevăraţi!  

 
Larisa Cuzneţov  
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GHID PRACTIC: RESTAURAREA MORALĂ A FAMILIEI.  
ELEMENTE DE CONSILIERE ŞI PSIHOTERAPIE MORALĂ 

 
1. Cadru conceptual şi context praxiologic general 

 
În toate timpurile, viaţa şi existenţa omului nu a fost uşoară, dar, 

mai cu seamă, când lumea contemporană este penetrată de poluarea 
valorilor fundamentale, iar fiecare persoană şi familia, necesită diferite 
intervenţii de consolare, susţinere şi restaurare morală. 

Fenomenul globalizării, amplificarea mobilităţii omului, schim-
bările sociale şi geopolitice, criza economică mondială, actele teroriste 
şi acţiunile militare, deteriorarea continuă a mediului şi intensificarea 
cataclismelor naturale, presiunile exercitate de către mass-media şi noi-
le tehnologii – reprezintă doar unii factori existenţiali perturbatori şi 
provocatori de stres şi dezechilibru moral. Impactul acestora şi influen-
ţele parvenite din contextul apropiat al persoanei (familie, colectiv de 
muncă, cartier, comunitate etc.) sau manifestările ce ţin de particularită-
ţile individual-tipologice, starea nesafisfăcătoare a sănătăţii, crizele mo-
rale ale semenilor noştri – contribuie la acumularea stresului existenţial, 
apariţia sindromului extenuării psihice şi a degradării morale. 

Dacă medităm asupra existenţei umane şi analizăm viaţa propriei 
familii, observăm că fiecare om, fie adult sau copil, în anumite perioade 
şi circumstanţe cotidiene, are nevoie de susţinere, uneori – de orientare 
sau ghidare, alteori – de restaurare morală.  

Susţinerea morală este prima şi cea mai veche formă de psiho-
terapie. După cum am menţionat anterior, susţinerea morală, abordată 
în variate aspecte şi forme poate fi găsită încă în operele de bază ale 
Antichităţii. Valoroasă în acest sens, este cunoscuta lucrare a lui 
Aristotel Etica nicomahică, în care reputatul filosof abordează exis-
tenţa umană şi fundamentează filosofia moralei practice [7]. 

 274

Nu putem să nu ne referim la conţinutul moral relevant şi frumu-
seţea literară a Dialogurilor lui Platon, care oferă informaţii interesante 
cu privire la problema susţinerii şi restabilirii morale a individului. 

Aici, reflecţia filosofică se îmbină organic cu reliefarea personali-
tăţii lui Socrate şi a discipolilor săi, descrierea contribuţiei acestora şi a 
metodei socratice de valorificare a interogaţiei, care asigură moşirea spi-
rituală (maieutica) a oamenilor, prin intermediul căreia putem antrena 
individul într-un proces real de meditaţie asupra conduitei şi vieţii sale. 

Specialiştii din domeniul psihoterapiei şi psihologiei morale [7; 
11; 12; 81 etc.] consideră că Socrate este primul, care vorbeşte despre 
psihiatru şi psihoterapie, înţelegând prin aceasta o psihoterapie morală, 
în sensul de îngrijire a sufletului. 

Dacă ne referim la religie ca terapie morală, în plan existenţial, ea 
reprezintă o formă de spiritualitate şi spiritualizare, care invită omul la 
reflecţie, la evidenţierea Eu-lui, la autocunoaştere şi autoperfecţionare.  

 Civilizaţia umană a demonstrat că educaţia religioasă poate de-
veni un prilej de fortificare interioară, de identificare de sine, de des-
coperire a idealurilor, de reconvertire a persoanei spre lumea valorilor 
spirituale absolute. 

Alături de valenţele morale ale religiei, merită să subliniem şi ca-
pacităţile ei în formarea la om a unei imagini globale, holiste asupra 
existenţei. O atitudine religioasă cu privire la existenţă înseamnă ana-
lize şi judecăţi sistematice asupra semnificaţiei acesteia [53, p. 88-89]. 

Astfel, creştinismul prin doctrina sa promovează fapta şi modelul 
lui Iisus Hristos, care conţine o terapie morală, centrată pe eliberarea 
omului de păcat prin mântuirea sufletului [15; 25; 81 etc.]. 

În epoca modernă, psihoterapia morală viza sfera dirijării pasiu-
nilor omului, a modelării conduitei şi supunerea acesteia principiului 
raţiunii (R. Descartes, B. Spinosa, M. de Montaigne, Im. Kant etc.). 

Epoca postmodernă ne oferă multe nume notorii, care au abordat 
problema în cauză. Cel mai important eveniment este includerea tera-
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piei morale în practica medicală de către Ph. Pinel [159], care aplica 
bolnavilor săi şi un tratament fundamentat pe principiile umanismului 
moral. Cele mai profunde şi originale studii de psihoterapie morală 
sunt cele realizate de H. Baruk [11; 12]. Chintesenţa abordărilor sale 
poate fi exprimată prin teza fundamentală a terapiei sale: studiul 
omului fizic nu poate fi separat de studiul omului moral, pe care a 
preluat-o de la A. Morel şi a dezvoltat-o, considerând că tulburările 
psihice sunt însoţite de o degradare morală a fiinţei umane. În acest 
context, noi realizăm o precizare de principiu: viaţa ca fenomen uman 
este foarte complicată şi pe parcursul existenţei sale atât persoana cât şi 
familia simt necesitatea restaurării morale. Din aceste motive, orice 
psihoterapie, precum şi consiliere, educaţie – trebuie să reprezinte 
procese bine gândite şi ajustate la realitate ce se bazează pe concepţia 
morală despre om. Astfel, elementul axial al terapiilor şi consilierii 
morale rezidă în restabilirea unităţii dintre conştiinţa şi conduita 
morală a omului sau, conform accepţiunii lui H. Baruk, echilibrarea 
libertăţii omului cu responsabilitatea acestuia. 

În lucrarea dată nu avem ca scop să realizăm delimitări ştiinţifice de 
sisteme, teorii şi abordări terapeutice, ci propunem un şir de precizări im-
portante ale conceptelor de bază şi conturăm unele strategii, direcţii, for-
me, mecanisme şi căi de ajutorare a familiei prin reechilibrarea şi restau-
rarea morală a persoanei, care vor servi drept repere praxiologice acesteia. 

În contextul dat, sugerăm că educaţia reprezintă un proces amplu 
de formare-dezvoltare a personalităţii, care presupune o enculturaţie, o 
cultivare, în primul rând, morală, psihofizică, intelectuală, estetică şi 
tehnologică ce va asigura integrarea socială a omului. Educaţia presu-
pune îmbinarea şi folosirea unor metode, procedee şi tehnici ce con-
tribuie la modelarea individului şi transformarea lui într-o persona-
litate integră. 

Pe când, psihoterapia are ca obiectiv restabilirea stării de echi-
libru psihic, tulburat de condiţiile produse de o maladie psihică, iar psi-
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hoterapia morală vizează restaurarea personalităţii şi a valorilor umane 
pervertite sau pierdute de individ.  

Acţiunile de terapie morală reunesc două aspecte: consilierea, 
terapia şi restaurarea persoanei în conformitate cu valorile morale [81, 
p.341-342]. 

Întrucât, posedăm o pregătire teoretică şi practică solidă, avem 
realizate un şir de cercetări în domeniul psihopedagogiei şi consilierii 
familiei [56; 57; 60; 61 etc.], filosofiei educaţiei [59; 62], ceea ce ne-a 
avantajat în desfăşurarea unor analize experienţiale şi investigaţii pri-
vind susţinerea şi restaurarea morală a persoanei şi familiei, propunem 
o definiţie a consilierii morale. 

Definiţia include abordarea de tip integrativ într-o viziune siste-
mică a persoanei şi familiei, şi sperăm că va exclude criticile unor spe-
cialişti care consideră activităţile psihoterapeutice drept o prerogativă 
strictă a profesioniştilor din domeniul vizat sau susţin că doar psiha-
naliza este singura psihoterapie adevărată [64, p.15]. 

Aşadar, precizăm că strategiile, formele, metodele şi tehnicile îm-
binate şi valorificate în baza respectării principiilor integrării psihote-
rapiei şi consilierii [63; 64], a factorilor comuni şi a exigenţelor eclec-
tismului tehnic, axate pe valorile, perspectivele şi normele filosofiei 
practice – formează metodologia consilierii şi terapiei morale. 

Metodologia, în sens restrâns, include ansamblul de acţiuni/-
metode morale, ce se vor aplica din perspectiva educaţiei permanente, 
re/formarea abilităţilor şi competenţelor elementare de acordare a 
susţinerii, ajutorului persoanelor apropiate, dar şi propriei persoane în 
depăşirea unor crize de personalitate în scopul re/echilibrării şi res-
taurării morale. 

Pentru a evita unele disensiuni ştiinţifice şi praxiologice şi pentru 
a păstra chintesenţa filosofiei practice a familiei, a normelor deonto-
logice şi respectarea nucleului epistemic al psihoterapiei, vom defini şi 
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valorifica conceptul de consiliere morală, cel de consiliere, ajutor şi sus-
ţinere, terapie morală şi restaurare morală. 

În favoarea acestei decizii venim cu următoarea motivaţie: 
− din momentul ce definiţiile psihoterapiei încă se situează  

între două extreme: de la cele foarte înguste, conform cărora 
doar psihanaliza poate fi considerată unica psihoterapie ade-
vărată – până la definiţii foarte largi, conform cărora dome-
niul vizat include orice formă de intervenţie sau influenţă 
personală asupra unui individ sau grup, ce au ca scop solu-
ţionarea unor probleme vitale şi îmbogăţirea experienţelor 
existenţiale [64], vom pleda pentru utilizarea conceptelor 
nominalizate;  

− orice psihoterapie, inclusiv cea morală începe cu identificarea 
problemei, continuă cu consilierea morală, apoi cu interven-
ţiile de restaurare morală propriu-zise; 

− delimitarea conceptelor consiliere şi terapie morală, este una 
convenţională, pentru a conştientiza cele două aspecte: con-
silierea şi terapia de restaurare a persoanei. 

În baza consideraţiilor expuse propunem o definiţie operaţională 
a consilierii şi terapiei morale a familiei. Astfel, consilierea şi terapia 
morală a familiei reprezintă ansamblul de acţiuni care au ca scop 
susţinerea şi restabilirea stării de echilibru psihologic al persoanei; 
reintrarea membrilor familiei în ordinea pe care o impun normele 
morale şi restaurarea relaţiilor, climatului familial în baza respec-
tării conştiente a acestora. 

Cât priveşte contextul praxiologic general, merită să fie eviden-
ţiate dilemele etice, care apar deseori în consilierea şi terapia morală. 

Acestea vizează: 
− conflictul de interese specifice unor persoane-membri ai 

familiei; 
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− alegerea strategiei de lucru şi comportarea specialistului sau a 
persoanei din cadrul familiei ce va fi în rolul de consilier; 

− decizia asupra limitelor intervenţiei realizate asupra unei 
persoane concrete sau asupra familiei, în integritatea sa; 

− valorificarea atentă a informaţiilor şi alegerea gradului de 
respectare a unor particularităţi de personalitate; 

− alegerea privind comunicarea specială sau ascunderea, 
distorsionarea intenţionată a cărorva fapte şi evenimente din 
viaţa membrilor familiei; 

− abordarea empatică sau/şi persuasivă, directivă sau nondirec-
tivă a persoanelor ce necesită restaurare morală.  

Evident că acestea nu reprezintă o enumerare şi explicaţie 
exhaustivă şi detaliată a dilemelor etice, care apar în procesul consilierii 
şi terapiei morale a familiei. De aceea, mizăm pe profesionalismul 
specialiştilor şi pe bunul simţ al persoanelor ce îndeplinesc rolul de 
consilier moral al familiei şi cunosc bine apropiaţii săi, plus la aceasta, 
dau dovadă de curaj, rezistenţă la stres, servesc drept model etic de 
conduită, se autoactualizează, îşi dirijează şi controlează emoţiile; se 
bucură de autoritate şi credibilitate existenţială, posedă optimism şi 
darul persuasiunii/au forţă de convingere şi sunt, pur şi simplu, 
oameni oneşti, buni la suflet şi sfătuitori impecabili. 

 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Care sunt condiţiile şi strategiile unei susţineri morale 
eficiente? 

2. Gândiţi un program de autoconsiliere morală. 
3. Elaboraţi o agendă de susţinere morală a familiei în situaţie 

de criză/limită. 
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2. Procesul, formele, strategiile şi mecanismele consilierii  
şi terapiei morale 

 
Procesul de consiliere şi terapie morală reprezintă un ansamblu 

funcţional, flexibil, de acţiuni-operaţii orientat spre restabilirea echilib-
rului psihologic, susţinerea şi restaurarea morală a persoanei sau familiei. 

Caracteristicile generale ale procesului de consiliere şi terapie mo-
rala sunt evidente la nivelul analizei structurii de funcţionare a acţiuni-
lor şi activităţilor care au o configuraţie specifică de consolare, liniştire, 
încurajare, restaurare morală şi se bazează pe relaţia şi interacţiunea 
dintre consilier şi persoană ce necesită ajutor/beneficiar. 

Acţiunile de consiliere şi terapie morală presupun: 
− relaţia consilier–beneficiar care include o interacţiune pozitivă, 

respect reciproc şi focalizare pe persoana ce necesită ajutor; 
− în activităţile de consiliere şi terapie morală, specialistul acţio-

nează ca profesionist şi ca om; el empatizează cu beneficiarul, 
oferindu-i ajutor, susţinere, încurajare; 

− consilierea şi terapia morală a persoanei sau familiei presupune 
deseori o extindere a procesului prin implicarea apropiaţilor 
(întregului grup familial) în susţinerea şi restabilirea acesteia; 

− în procesul de consiliere şi terapie morală pot fi implicate per-
soane mature, care au credibilitate, autoritate, dorinţă; posedă 
forţă de convingere şi abilităţi speciale de ascultare, comu-
nicare asertivă, experienţă de viaţă. 

Întrucât procesul consilierii şi terapiei morale este unul complex, 
vom contura şi delimita obiectivele acesteia: 

1) anihilarea şi anularea stării de nelinişte, angoasă şi frustrare 
a persoanei ce suferă; 

2) diminuarea, apoi şi lichidarea disperării persoanei; 
3) consolarea morală, redarea încrederii în forţele proprii, în 

sine, prin mobilizarea resurselor sufleteşti; 

 280

4) restabilirea stării de echilibru psihologic interior; 
5) reintrarea persoanei în ordinea pe care o impun normele şi 

regulile morale; 
6) insuflarea optimismului şi a ideii că nimic nu este ireparabil 

în afară de moarte şi orice obstacol al vieţii poate fi depăşit; 
7) apelarea la modele ce reprezintă tărie/forţă morală; 
8) cooperarea şi sprijinul moral acordat semenului ce suferă; 
9) redarea, reintegrarea în câmpul axiologic pierdut şi restau-

rarea morală a persoanei; 
10) sfătuirea, orientarea/ghidarea şi însoţirea persoanei pentru 

o durată rezonabilă de timp; 
11) redarea valorii de sine şi abordarea perspectivelor existen-

ţiale în contextul monitorizării comportamentului persoa-
nei consiliate. 

Literatura de specialitate [57; 63; 64; 76; 81; 251; 252 etc.] şi expe-
rienţa de viaţă şi consiliere, ajutorare a persoanelor în dificultate a 
permis să detaliem mijloacele de realizare a consilierii şi terapiei morale. 
Acestea vizează: 

− apropierea umană de persoana suferindă, ca forma de inter-
acţiune cu valoare terapeutică de consolare, susţinere şi anu-
lare a singurătăţii acesteia; 

− construirea unui climat emoţional-afectiv şi moral de înţele-
gere şi protecţie, oferindu-i persoanei care suferă certitudinea 
că nu este izolată, singură şi nici abandonată; 

− captarea şi menţinerea atenţiei şi a încrederii persoanei sufe-
rinde, ca forma de încurajare pentru a suporta şi depăşi sufe-
rinţele şi durerea; 

− comportarea empatică şi ascultarea plină de compasiune, ca 
formă de colaborare şi confesiune pentru a obţine efecte de 
purificare/catharsis; 
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− valorificarea unui limbaj accesibil, care ar fi eficient pentru 
explicaţiile de rigoare şi adecvat pentru a răspunde la între-
bările beneficiarului; asigurarea capacităţii de ascultare şi 
înţelegere cu bunăvoinţă şi răbdare; asigurarea restaurării 
morale ca forma de ajutor, convingere; 

− restabilire a echilibrului psihologic şi reintegrare în normele 
morale şi câmpul axiologic pierdut sau pervertit; 

− monitorizare şi ghidare a conduitei beneficiarului pentru a-i 
oferi încredere în forţele sale morale restabilite. 

Formele de consiliere şi terapie morală diferă şi depind de locul 
unde se desfăşoară activitatea respectivă. Dacă procesul derulează în 
cadrul familiei şi este oferit de aproapele nostru (mamă, bunică, alte 
rude etc.), modalitatea, adică forma consilierii, va fi una de tip indivi-
dual şi numai rareori se va desfăşura într-un mic grup (2-3 persoane). 

Sigur că consilierea şi terapia morală poate avea caracter institu-
ţionalizat. În acest caz specialistul desfăşoară activitatea variat: indivi-
dual sau în focus-grupuri de câteva persoane (clinică, spital, centre de 
reabilitare etc.). 

Din cele relatate, putem conchide că procesul de consiliere şi 
terapie morală seamănă mult cu cel de consiliere şi psihoterapie gene-
rală. Astfel, mecanismele esenţiale rămân aceleaşi: relaţia de încredere 
consilier – beneficiar; catharsisul şi insightul. 

Catharsisul reprezintă descărcarea emoţională a persoanei, care 
reduce tensiunea şi durerea psihologică, anihilează anxietatea şi frus-
trarea, ca formă de purificare şi restaurare morală. Catharsisul asigură 
revitalizarea conştiinţei individului prin lichidarea sentimentului de 
vinovăţie şi restabilire a rupturii, distorsiunii Eu-lui moral şi redo-
bândire a încrederii în sine. 

Consilierul/terapeutul trebuie să fie în preajma persoanei pentru 
ca aceasta să se simtă ocrotită. 
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Insightul reprezintă o iluminare bruscă, o înţelegere a situaţiei 
sale şi a soluţiei de depăşire a acesteia. Această stare se bazează pe ima-
ginaţia şi intuiţia persoanei. 

Mecanismele nominalizate, pot să se manifeste, deseori, pe neaş-
teptate, iar ordinea apariţiei şi exprimării lor diferă de la un caz la altul 
şi de la o persoană la alta. 

Întrucât lucrarea în cauză este destinată, în primul rând, familiei, 
iar calitatea de consilier în cadrul acesteia îi revine unei persoane 
adulte ce posedă autoritate morală, experienţă de viaţă şi anumite 
aptitudini (mama, bunica, naşii de botez sau cununie etc.), vom pro-
pune un posibil model şi scenariu de consiliere şi restaurare psiho-
morală a membrilor ei. 

Modelul cel mai preferat al specialiştilor din domeniul consilierii 
şi psihoterapiei, indiferent de şcoala terapeutică la care aderă, este 
modelul de tipul părinte-copil/profesor-elev, centrat asupra individului 
în dificultate şi axat pe o relaţie umană de susţinere morală, influenţare 
formativă şi de restaurare. 

Evident că acest model este preluat din şcoala terapeutică com-
portamentală/behavioristă [64], deoarece în restaurarea morală ne inte-
resează schimbarea la nivelul conştiinţei, care ar trage după sine achi-
ziţionarea de comportamente noi sau adecvate normelor etice, ceea ce ar 
asigura reintegrarea persoanei în câmpul axiologic acceptat de socium. 

Bineînţeles că acest proces este individualizat şi personalizat. El 
include variate abordări, mai cu seamă, cele de orientare experienţială. 

În contextul vizat, trebuie să ne dăm seama că orice morală pre-
scrie remedii. Ea nu este numai o teorie a virtuţilor, ci, în egală măsură, 
o critică a viciilor şi o metodă de interpretare şi restaurare valorică a 
persoanei umane. Privită din acest punct de vedere, morala reprezintă 
şi o terapie a fiinţei umane, un mod de îndreptare, de prevenire şi de 
restaurare valorică a acesteia [81, p.344]. 
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În sprijinul acestei atitudini putem invocăm câteva argumente, ce 
pot servi şi drept reguli pe care le va respecta consilierul: 

− orice tip de intervenţie va avea caracter moral; 
− intervenţiile realizate trebuie să evite pericolul acţiunilor şi 

deciziilor ireversibile, cât şi dezvoltarea unor atitudini şi com-
portamente neadecvate; 

− activitatea consilierului are ca scop soluţionarea conflictului 
interior prin confruntarea persoanei ce suferă cu acesta; doar 
numai conştientizarea motivului şi conţinutului suferinţei 
reprezintă desprinderea morală de aceasta; 

− susţinerea morală solidă a persoanei în dificultate de către 
consilier, datorită relaţiei empatice, cordiale, dar exigente, ce 
va asigura continuitatea procesului şi suportarea confruntării 
acesteia cu conflictul; 

− centrarea pe problema actuală a persoanei nu exclude întoar-
cerea la analiza unor evenimente din trecut; 

− oferirea soluţiilor compensatorii şi aplicarea strategiilor, ec-
lectismul metodelor trebuie să fie de ordin moral şi trebuie să 
presupună flexibilitate şi eficienţă. 

Scenariul consilierii şi terapiei morale are caracter psihologic şi 
reprezintă cadrul specific în interiorul căruia vom desfăşura şi realiza 
restaurarea psihomorală ca scop final. Orice scenariu psihologic in-
clude câteva aspecte: persoanele angajate în acţiune, beneficiarul, 
grupul de susţinere şi încurajare; ţintele/obiectivele acţiunii şi tehno-
logia valorificată. 

Persoanele angajate în acţiune, în primul rând, sunt reprezentate 
de cel aflat în suferinţă/beneficiar şi consilier/terapeut. Scenariul care 
se dezvoltă în cadrul familiei poate include şi alte persoane implicate de 
consilier în susţinerea activă şi încurajarea, menţinerea tonusului 
psihomoral. Esenţiala regulă în acest caz rezidă în faptul ca fiecare să 
aibă un statut şi rol bine definit. Acţiunea de bază îi revine consilie-
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rului/terapeutului, care constă în analiza şi separarea motivelor ce au 
determinat suferinţa de conştiinţa suprasolicitată a celui ce suferă. 
Consilierul trebuie să-i explice sensul suferinţei şi să-i ofere soluţii de 
compensare a situaţiei [81]. 

Ţintele/obiectivele consilierii şi psihoterapiei morale pot fi 
multiple. 

Ele ţin de necesitatea: 
− stabilirii situării suferinţei la nivel corporal, somatic, expri-

mate prin durere/suferinţă organică concretă sau difuză (totul 
doare; sufletul mă doare etc.); 

− diagnosticării localizării şi caracterului suferinţei sufleteşti; 
care poate fi resimţită ca: epuizare, angoasă, disperare şi în-
chidere; afect de ură, răzbunare, depresie etc.; 

− conştientizarea suferinţei, adică, dirijarea şi provocarea des-
prinderii morale de aceasta prin care, persoana aflată în difi-
cultate, va înţelege că starea sa o apasă, o sufocă, o izolează şi 
goleşte moral; o aruncă în disperare şi o înstrăinează nu nu-
mai de alte persoane, ci şi de sine însăşi; 

− redarea valorii de sine, restabilirea echilibrului interior, re-
integrarea individului în ordinea pe care o impun normele 
morale şi în final, restaurarea ca valoare morală [11; 64; 81; 
251; 252 etc.]. 

 Tehnologia reprezintă ansamblul de metode şi tehnici aplicate. 
Fiecare metodă sau tehnică de terapie psihomorală trebuie să mobi-
lizeze forţele celui care suferă, să-i ofere exemple şi valori morale, cu 
ajutorul cărora să ajungă sigur la conştientizarea situaţiei de impas în 
care se află, făcându-l să fie cooperant, activ în acţiunea de restaurare 
psihomorală a propriei persoane.  

Pentru a iniţia membrii adulţi ai familiei în utilizarea metodelor 
de consiliere/terapie morală, le-am structurat pe acestea, convenţional, 
în trei categorii: 
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1. Metode de informare/culegere a datelor: conversaţia; obser-
varea directă şi indirectă; povestirea şi descrierea situaţiei de 
persoana în cauză sau apropiaţii acesteia (uneori persoana în 
dificultate ţine un jurnal intim pe care îl oferă consilierului 
sau îi scrie o scrisoare acestuia etc.). 

2. Metode de desensibilizare şi de dramatizare a situaţiei: ana-
liza motivelor; analiza şi actualizarea unor evenimente din 
trecut; discuţia; explicaţia; analiza situaţiilor similare; poveşti, 
povestioare terapeutice/metafore; analiza raporturilor cauză-
efect; formularea şi analiza presupoziţiilor; analiza trăirilor 
persoanei şi a valorilor pierdute sau pervertite; asociaţii şi 
exemple etc. 

3. Metode de redare a valorii de sine şi de reintegrare în nor-
mele morale: discuţia, sugestia, propunerea unor lecturi 
speciale, artterapia cu organizarea unor expoziţii familiale şi 
discuţii pe marginea lucrărilor (desene, picturi, poezii, poveşti 
etc.) realizate de persoana în dificultate care îşi revine, reca-
pătă echilibrul psihomoral; aprobarea şi încurajarea; tehnica 
dialogului cu sine (poate fi orală, în scris şi cu înregistrare 
etc.); tehnica epistolară (scrisori în care descrie şi interpre-
tează viziunea sa actuală); încadrarea persoanei în variate 
activităţi utile familiei; lauda, analiza perspectivelor conduitei. 

Evident că aceste trei categoriei de metode ne orientează spre 
valorificarea strategiilor similare. Acest lucru însă nu ne poate împie-
dica să selectăm şi îmbinăm metodele în conformitate cu condiţiile 
concrete (vârsta; genul persoanei; particularităţile de personalitate; 
complexitatea cazului etc.), sau să ne adresăm la specialist. 

Departe de a crede că fiecare adult sau familie va fi în stare să facă 
întotdeauna faţă de sine stătător la unele situaţii dificile, insist, totuşi, 
asupra ideii că emanciparea intelectuală şi tehnologică în variate do-
menii, trebuie să contribuie la autoperfecţionarea morală a persoanei, 
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iar terapia morală să fie prezentă într-un cadru lărgit, valorificat prin 
acţiuni morale nu numai de restaurare, ci, în primul rând, de auto-
cunoaştere, autoconsiliere şi autoperfecţionare morală permanentă, de 
care trebuie să fie mereu preocupat fiecare din noi. 

În acest context, merită să menţionăm că atât morala, cât şi 
religia, credinţa, iubirea de sine şi de oameni se asociază într-un raport 
de complementaritate şi fac minuni: îl menţin pe om axat pe acţiunea 
morală care-i oferă demnitate, voinţă şi înţelepciune existenţială. 

 
 

 

CERCETĂM, ÎNVĂŢĂM, MEDITĂM: 
 

1. Definiţi cadrul conceptual şi cel aplicativ al psihoterapiei morale. 
2. Identificaţi metodele care le puteţi aplica în consilierea şi terapia 

morală a persoanei. 
3. Descrieţi o situaţie dificilă pentru Dvs şi remediile care v-au 

ajutat s-o depăşiţi. 
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ÎN LOC DE EPILOG:  

MEDITAŢIA ŞI RETROSPECŢIA DE SEARĂ 
 

 
I D E I  Ş I  S U G E S T I I  P E N T R U  M E D I T A Ţ I E   

 
 

Viaţă e lungă, dacă e plină … s-o 
mărturiseşti prin fapte, nu prin timp. 

Seneca 
 
 

Nu vorbi şi nu face nimic rău  
nici chiar atunci când eşti singur. 

Învaţă să te ruşinezi mai mult de tine 
decât de alţi. 

Democrit 
 

Fericirea pentru orice fiinţă rezidă în realizarea  
naturii sale prin exersarea virtuţii ...  

Virtutea presupune voinţă şi responsabilitate ...  
Aristotel  

 

 
 

Prima educaţie este cea mai importantă şi această primă educaţie,  
fără îndoială, aparţine familiei ...  

J.-J. Rousseau  
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Actul uman şi actul moral sunt identice.  
Im. Kant  

 

Filosofia ne sesizează existenţa ca om şi fiinţă creativă  
K. Jaspers  

 

Cel mai cuminte lucru este să se păstreze familiei dreptul pe care 
în mod natural îl are, lucrînd la educaţia părinţilor, aşa încât statul să 

ajungă a avea în ei un bun sfătuitor şi chiar o opoziţie puternică,  
dar luminată. ...  

C. Narly  
 

Din momentul în care ştiinţa a devenit într-adevăr o realitate, 
autenticitatea omului este condiţionată de ştiinţificitate.  

Aceasta a devenit o componentă a demnităţii umane  
şi are forţa miraculoasă a iluminării lumii ...  

K. Jaspers  
 

Educaţia, fiind o activitate vitală pentru omenire, pretinde la o 
strategie globală, flexibilă, anticipativă şi cere din partea statului o 

politică adecvată ...  
V. Mândâcanu  

 

Epistemologia / teoria cunoaşterii este acel segment al cercetării 
filosofice care caută să identifice temeiul şi natura  

adevărului şi cunoaşterii, fiind poate cea mai importantă parte  
a filosofiei, pentru educator...  

Marin Călin  
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Şcoala este un loc central al schimbării, de aceea educaţia  
pentru schimbare ar trebui să fie pilonul în jurul căruia  

să se înfăptuiască schimbarea educaţiei.  
L. Antonesei  

 

Procesul de desăvîrşire a fiinţelor printr-o preocupare continuă, 
sistematică şi perseverentă se numeşte cultură. 

 I. Slavici  
 

În fenomenul educaţional este important să ţinem cont de faptul 
că aura energetică informaţională a omului poate să se dezvolte  

sau să se distrugă, în dependenţă de mulţi factori individuali, sociali, 
biologici, universali – factori de care noi nu ţinem cont în măsura 

cuvenită în educaţia contemporană.  
C. Rădulescu-Motru  

 

Deşi toate meseriile pretind o învăţare, există una care face excepţie de 
la regulă: tocmai acea care pune în joc cele mai grave responsabilităţi, 

profesiunea de părinte.  
A. Berge  

 

Educaţia pentru populaţie şi viaţa familială se află printre 
tendinţele educative mondiale.  

I. Negreţ  
 

Oamenii nefericiţi nu au dreptul de a avea copii...  
W. Stekel  
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Consolidarea familiei, ocrotirea ei, formarea familiilor armonioase  
şi durabile este posibilă prin educaţia părinţilor, ridicarea nivelului  

de cultură a populaţiei în îmbinare cu dezvoltarea economiei.  
Larisa Cuzneţov  

 
 

Nu se poate ajunge la democraţie fără educaţie temeinică  
şi nu există democraţie în afara eticii.  

G. Văideanu  
 

 

Statul trebuie să fie direcţionat de un fundament filosofic  
al educaţiei pentru libertate în baza valorilor general-umane,  
naţionale, interculturale, şi, bineînţeles, autentice, deoarece  

ele integrează, unifică, constituie într-un tot solitar şi coerent  
toate valorile cuprinse în conştiinţa omului.  

T. Vianu  
 

 
Educaţia pentru familie de rînd cu educaţia în cadrul familiei  

şi educaţia realizată în instituţiile de învăţămînt, au un rol decisiv  
în formarea-dezvoltarea personalităţii umane, deoarece îl pregăteşte  

pe individ pentru integrarea şi crearea micromediului social, care  
îi conferă vieţii un sens profund, iar relaţiilor de gen un sentiment  

de securizare afectivă şi vitalitate.  
Larisa Cuzneţov  
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Tată-l uită ...  
 

Ascultă-mă, fecioraşule, te rog eu când tu dormi, ţinând mânuţa 
sub obrăjorul rumăn, moleşit de somn.  

– Eu m-am strecurat în odaia ta pe neobservate, de unul singur. 
Câteva clipe în urmă, când citeam în bibliotecă m-au împotmolit 
emoţiile: jalea, ruşinea, părerea de rău ...  

– Cu un sentiment puternic de vină am venit la pătucul tău, Iată 
ce mă frămîntă şi mă doare, fecioraşule! Eram supărat pe tine azi 
dimineaţă şi te-am certat urât de tot, deoarece în loc să te speli pe faţă 
cum se cuvine – te-ai udat un pic şi ţi-ai şters faţa, am strigat pentru că 
nu ai curăţat ghetele, te-am numit „gură – cască” şi am ţipat iritat când 
ai scăpat ceva pe jos.  

... – La dejun ţi-am citit o întreagă notaţie, fiindcă mâncai prea 
repede, puneai coatele pe masă, ungeai prea mult unt pe pâine ... 
Când plecam la serviciu mi-ai făcut din mînă şi mi-ai spus: „La 
revedre, tată!”.  

– Eu m-am încruntat şi ţi-am ordonat răspicat „Nu te gârbovi!”.  
...După prânz totul a început din nou. Apropiindu-mă de casă,  

te-am văzut jucându-te. Te-am certat şi înjosit faţă de prietenii tăi, te-
am impus să mergi acasă de parcă ai fi fost arestat. În timp ce mergeai 
vinovat sub exscorta mea, eu te cicăleam: „pantalonii scump costă şi 
dacă ar trebui să ţi-i cumperi singur, ai fi mai atent, dar aşa ... dacă noi 
te îmbrăcăm, tu poţi să-ţi permiţi a merge în genunchi...  

Să auzi aşa ceva de la propriul tată?!  
– ...Mai târziu, când citeam în bibliotecă – tu ai intrat încet, ochii 

tăi reflectau dragoste şi căldură, iar eu supărat te-am privit pe de 
asupra ziarului şi te-am întrebat: „Ce mai doreşti?”  

Nu mi-ai răspuns nimic, ci te-ai aruncat în braţele mele, m-ai 
cuprins strâns, apoi m-ai sărutat tandru pe obraz şi ai fugit.  

... – Fecioraşule! Îndată după aceasta, ziarul mi-a căzut din mâini 
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şi m-a cuprins o frică îngrozitoare, un sentiment puternic de vină. Ce a 
făcut cu mine deprinderea mea urâtă – de a învinui pe toţi, de a ordona 
şi a face observaţii la toţi.  

Toate acestea le făceam doar deatât că eşti mic, neputincios şi 
neîndemnatic. Nu deatât că ţin prea puţin la tine sau nu te iubesc, dar 
deatât că aşteptam prea multe de la tine.  

Făceam aceasta, uitând că eşti doar copil, un copil micuţ care nu 
ştie şi nu poate multe. Sufletul tău, însă, este atât de mare şi bun, curat, 
fin şi inocent. Am înţeles acest lucru, când în pofida cicălelilor mele, tu 
m-ai sărutat.  

Acum nimic nu mai are importanţă, fecioraşule, eu stau în 
genunchi, la pătucul tău şi-mi cer iertate. Te rog să mă crezi că de astăzi 
o să mă schimb. Sunt ruşinat şi amărât, dar ferm convins că am să-mi 
schimb comportamentul faţă de tine, am să-ţi fiu un tată adevărat!  

Am să fiu cu tine un bun prieten, am să vorbesc calm, am să te 
stimez şi am să te iubesc cu adevărat; am să râd – când râzi tu, am să 
sufăr – când suferi tu!  

Mă voi controla, îmi voi „muşca” limba, când pe ea o să apară 
cuvinte urâte şi supărate. Voi repeta tot timpul: „El este un copil, este 
un mic băieţel, iar eu sunt un adult şi vreau să-i fiu un tată adevărat!”  

Livingston Larnd  
 

Omagiu mamelor  
 

Îndrumările tale pline de tandreţe au influenţat nemăsurat de 
mult tot ce am făcut până acum, tot ce fac şi tot ce voi face vreodată.  

Spiritul tău plin de delicateţe este întipărit pe veci în tot ceea ce 
am fost, sunt şi voi fi vreodată.  

Astfel tu eşti părticică din tot ce am realizat şi am ajuns să fiu.  
Aşa se face că atunci când îmi ajut aproapele, şi mâna ta este de 

ajutor acolo.  
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... Când potolesc durerea unui prieten, acesta şi ţie îţi rămâne 
dator. Când îi arăt unui copil o cale mai bună, fie prin vorbă, fie prin 
faptă, tu, de fapt, eşti învăţătorul al cărui loc l-am luat.  

Totul ce fac eu oglindeşte valorile cu care tu m-ai înzestrat.  
Oricare rău pe care-l corectez, orice suflet pe care îl tămăduiesc, 

orice am şi dăruiesc cuiva; orice povară pe care o fac mai uşoară, este, 
în felul său mărunt, dar reprezintă un omagiu adus ţie, MAMĂ!  

Pentru că tu eşti cea care mi-ai dat viaţă, şi, mai presus de asta,  
m-ai învăţat cum să trăiesc, tu eşti izvorul tuturor lucrurilor bune pe 
care le voi realiza atât cât voi trăi pe pământ.  

 

Pentru tot ce eşti şi pentru tot ce sunt,  
MAMĂ, îţi mulţumesc. 

David L. Weatherford  
 

Despre calitatea de a fi mamă  

Dragostea mamei e ca un cerc, nu are nici început şi nici sfârşit. 
Merge de jur împrejur şi creşte mereu, atingând pe oricine vine în 
contact cu ea. Îi învăluie pe toţi, precum ceaţa dimineţii, îi încălzeşte, 
precum soarele amiezii şi îi înveşmântează precum o mantie de stele, 
seara. Dragostea mamei e ca un cerc, fără început şi fără sfârşit.  

Art Urban  
 

Iubirea de bunică  

Dacă bebeluşul tău este „perfect, frumos, nu plânge niciodată, nu 
se foieşte, doarme după program şi se trăzeşte la comandă, este un 
înger toată ziua” ... atunci tu eşti bunică.  

Tereza Bloomingdale  
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Ocazia de a fi Om...  
Prietena mea a scos din dulapul mamei sale o eşarfă frumoasă de 

dantelă, a examinat fineţea ei, a netezit-o şi a spus printre lacrimi:  
– Această eşarfă i-am dăruit-o mamei mele cu câţiva ani în urmă. 

Îi plăcea mult, deseori o scotea din dulap, o admira, o netezea duios, 
dar o păstra pentru o ocazie deosebită.  

– Da, ... cât de scurtă este viaţa omului! S-a apropiat de fotoliu şi a 
pus eşarfa alături de celelalte lucruri pregătite pentru înmormântare. 
Mama ei abia murise... Murise subit, cu un zâmbet vinovat pe buze, de 
parcă îşi cerea scuze pentru faptul că nu a dovedit să mai facă ceva...  

Eu am reţinut pentru toată viaţa cuvintele rostite de prietena mea 
îndurerată. Şi acum, după mulţi ani mă mai gîndesc la cuvintele ei. Ele 
mi-au schimbat radical viaţa. Acum eu citesc mai mult, plec la teatru, 
mă plimb mai des, petrec mai multă vreme cu familia şi prietenii, 
admir totul ce este frumos, savurez viaţa, fiecare clipă. Am înţeles că 
viaţa trebuie trăită ca un cumul de experienţe valoroase şi nu ca o 
supravieţuire. Acum eu nu mai păstrez nimic pentru o anumită ocazie, 
folosesc păharele de cristal în fiecare zi, îmbrac sacoul cel mai bun şi 
mă duc la piaţă, dacă aşa doresc. Nu păstrez cel mai bun parfum pentru 
sărbători, ci-l folosesc când vreau.  

Sintagmele „mai am timp”, „cu o ocazie deosebita / specială” au 
dispărut treptat din vocabularul mei. Dacă observ ceva interesant, ceva 
ce trebuie văzut, auzit, făcut – reacţionez imediat, fără nici o amânare: 
privesc, savurez, ascult atent, ajut…  

Eu nu ştiu ce ar fi făcut mama prietenei mele dacă ar fi aflat că 
pentru ea nu v-a mai fi mîine, acel banal mîine, faţă de care noi cu toţii 
avem o atitudine neserioasă... Bănuiesc că şi-ar fi chemat rudele şi 
prietenii, s-ar fi împăcat cu cei certaţi, ar fi făcut acele mici şi 
neînsemnate lucruri pe care le amâna mereu. Acele lucruri pentru care 
s-ar fi întristat dacă nu le-ar fi făcut, ştiind că zilele-i sunt numărate ...  

Ce aş face eu?  
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Aş fi spus de mai multe ori şi la mai mulţi oameni – te iubesc. 
Acum mă străduiesc să nu întârzii acasă, să nu renunţ la nimic din ceea 
ce s-ar putea transforma în bucurie şi plăcere. În fiecare zi îmi spun că 
aceasta este o zi deosebită pe care o aştept cu nerăbdare.  
 

Rugă pentru părinţi şi copii 
 

Asta-i viaţa noastră, alta nu mai e 
Şi vom fi pe lume numai cât vom fi, 
Unde ne vom duce, când şi pentru ce 
Vai, cum se sfărâmă fiecare zi. 

 

Fiii sunt părinţii buni ai altor fii,  
Şi părinţii fiii altor buni părinţi, 
Numai unii-n alţii vor mai vieţui, 
Pentru maratonul sfintei suferinţi. 
 

Marea suferinţă de a fi copii, 
Marea suferinţă de a fi părinţi,  
Dă-ne nouă, Doamne, cât vom mai trăi,  
Bucuria celor două suferinţi. 

Adrian Păunescu 
 

… Iubirea… preţuieşte exact atât cât preţuieşte omul care simte 
această iubire. La oamenii curaţi totul este curat. Totul este curat la 
oamenii sănătoşi şi puternici. Iubirea, care împodobeşte penajul 
păsărilor cu cele mai minunate culori, scoate la suprafaţă din inimile 
nobile tot ce este mai de preţ. 

Dorind să arate fiinţei iubite numai ceea ce este demn de ea, cel 
ce iubeştee se deprinde să găsească plăcere în gânduri şi fapte care 
armonizează cu imaginea minunată, sculptată prin iubire.  

Izvor de tinereţe în care renaşte sufletul, iradiere de putere şi 
bucurie – iată ce este frumos şi binefăcător, iată de ce creşte inima. 

R. Rolland 
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Doar femeia 
 

Mai regină decât floarea 
Doar femeia poate fi. 
Mai adâncă decât marea 
Doar femeia poate fi. 
Mai înaltă ca destinul 
Doar femeia poate fi. 
Mai amară ca pelinul 
Doar femeia poate fi. 
Mai frumoasă decât viaţa  
Doar femeia poate fi. 
Mai deşteaptă ca povaţa 
Doar femeia poate fi. 
Mai cuminte ca poemul 
Doar femeia poate fi. 
Mai cumplită ca blestemul 
Doar femeia poate fi. 
Mai aproape decât dorul 
Doar femeia poate fi. 
Mai de şoaptă ca izvorul 
Doar femeia poate fi. 
Mai de-april ca primpvara 
Doar femeia poate fi. 
Şi mai dulce ca izvorul  
Doar femeia poate fi. 

Dumitru Matcovschi 
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Binele şi morala 
 

Binele reprezintă valoarea fundamentală general umană, ce pre-
supune respectarea eticii. Binele stă la baza unei conduite şi conştiinţe 
morale. Binele este explicat diferit în variate surse, însă observăm dife-
renţe de nuanţe, dar nu şi de esenţă. Esenţa Binelui constă în a nu face 
rău, a fi mărinimos, generos, binevoitor, bun; a respecta normele moral-
etice. Chintesenţa binelui constă în a respecta regula de aur a eticii 
creştine: a iubi aproapele ca pe tine însuţi. 

Aspectele Binelui sunt variate însă toate au la bază normele 
morale-etice, şi de aici putem delimita următoarele aspecte: 

• corectitudinea/amabilitatea – capacitatea omului de a respecta 
alţi oameni; 

• respectarea normelor etice; 
• mărinimia/generozitatea, dăruirea de sine, altruismul; 
• ajutorul – înseamnă a te oferi să ajuţi, să susţii pe cineva în 

anumite condiţii; 
• bunăvoinţa care se manifestă prin cordialitate, înţelegere, 

apreciere pozitivă, blândeţe; 
• binefacerea – a face bine, uneori la rugămintea cuiva, alteori 

din propria iniţiativă; 
• compătimirea înseamnă a oferi compasiune, empatie, sprijin 

afectiv, moral; 
• actul/fapta bună, acestea au la bază respectarea şi valorificarea 

normelor moral-etice;  
• iertarea înseamnă capacitatea omului de-a înţelege fapta şi 

greşeala comisă de cineva; 
• mila reprezintă manifestarea milosteniei, ea include variate 

forme, modalităţi, acte de binefacere; 
• compasiunea se manifestă prin acţiuni şi fapte blânde, tandre; 

atingeri fizice, blândeţe; 
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• recunoştinţa este manifestarea răspunsului, a aprecierii unei 
fapte bune. Prin cuvinte frumoase sau acţiuni omul apreciază 
o faptă pozitivă; 

• stima/respectul – se manifestă în conduita omului prin acţiu-
nile sale respectuoase, comportare corectă, moral-etică, 
amabilitate, politeţe; 

• protecţia/securitatea înseamnă manifestarea grijii, securizării; 
• sensibilitatea se manifestă printr-o percepţie absolută, delica-

teţe, rafinament; 
• serviabilitatea înseamnă a oferi atenţie şi a anticipa unele acţiuni. 

Conţinutul Binelui 
Binele ca valoare poate avea conţinuturi diferite, astfel P. Andrei, 

L. Antonesei, S. Cristea, N. Bujor evidenţiată următoarele conţinuturi  
ale Binelui: 

• Binele moral, are la bază aspectele etice, morale pe care le 
putem determina în conduita omului prin capacitatea lui de-a 
respecte normele, morale, de-a fi milostiv, blând, onest, 
corect etc. 

• Binele intelectual, care se manifestă în acţiunile intelectuale 
ale omului (a învăţa bine, a prezenta eficient) adică se are în 
vedere axarea pe inteligenţă. S. Cristea abordează problema 
adevărului şi binelui ştiinţific. 

• Binele estetic este axat pe reflectarea şi perceperea Binelui în 
natură, artă societate/relaţiile cu oamenii, gust estetic etc.); 

• Binele tehnologic care rezidă în crearea noilor tehnologii şi 
utilizarea adecvată igienică şi etică a acestora profesionalism; 

• Binele psihofizic: de el depinde sănătatea şi bunăstarea omului 
şi se manifestă la nivelul sănătăţii fizice şi psihice [2; 4;  7; 11; 29; 
35; 50; 59, 62 etc.]. 
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Locul Binelui în spaţiul spiritual-moral 
Binele ca valoare-scop – reprezintă un ideal al omenirii. La Binele 

absolut nu poate ajunge nimeni, însă este necesar să organizăm şi să 
desfăşurăm educaţia omului prin cultivarea, formarea calităţilor moral-
spirituale ca: bunătatea milostenia, altruismul, cordialitatea, responsa-
bilitatea, toleranţa, respectarea drepturilor copiilor/omului. 

Realitatea şi viaţa sunt complicate, sunt dure, omul însă bine 
educat trebuie să dea dovadă de onestitate, bunătate, exigenţă, prin-
cipialitate, demnitate, hărnicie, spirit de iniţiativă, creativitate. 

Binele reprezintă ceea ce corespunde cu morala; ceea ce este 
recomandabil din punct de vedere etic: să te porţi bine cu oricine. 

Binele este o valoare moral-spirituală, care are la bază nu numai 
acţiunile morale, ci şi acţiunile intelectuale. El reprezintă un ideal al 
omenirii. A face un bine este o adevărată artă care tinde neapărat spre 
inteligentă şi imaginaţie. 

Onestitatea 
Omul este o valoare naturală, măsura tuturor valorilor, de aceea 

atitudinea faţă de sine, stima, automanifestarea trebuie dezvoltate ca 
elemente ale propriei poziţii vitale ale personalităţii. 

Înţelegerea poziţiei personalităţii contribuie la dezvăluirea meca-
nismelor formării spirituale ale omului. 

Unul din aspectele Binelui este onestitatea, ea caracterizează 
omul ce manifestă cinste, corectitudine în raport cu lumea din jur.  

Omul onest este acela care aplică aceeaşi măsură evaluativ-valo-
rizantă faptelor proprii şi celor ale semenilor, care apreciază prin 
aceleaşi criterii, calificative persoana sa şi persoana altora. 

Pentru a fi onest cu alţi oameni noi trebuie să fim oneşti cu sine. 
A fi şi corect cu Eu-l propriu este o artă, care nu o posedă fiecare om. 
Omul ce manifestă un grad înalt de onestitate poate vedea în fiecare 
din oameni un alter ego / un alt eu, diferit numai prin felul în care vrea, 
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speră şi făptuieşte, dar egal în dorinţa de-a primi, şi de-a dărui celor ce 
au nevoie de ajutor, sau sprijin moral-spiritual [Apud 62]. 

Aşadar, pentru a avea relaţii oneste cu alţi oameni, oferiţi tuturor 
doar onestitate. 

Valorile fundamentale servesc omului ca idealuri, direcţionează, 
călăuzesc educaţia şi autoeducaţia, ele sunt valori-scopuri. 

Valorile-mijloace ne ajută să înţelegem esenţa caracterului şi  să 
cultivăm o trăsătură pozitivă/calităţile individului în procesul educaţiei. 

Toate trăsăturile pozitive pe care le putem deriva/desprinde din 
Bine le cultivăm copilului prin variate strategii, modele, metode, ca de 
exemplu: conversaţia, aprobarea, lauda, opinia publică, exersarea şi 
deprinderea, explicaţia, crearea situaţiilor educative.  

Morală, ştiinţa binelui şi a regulilor acţiunii umane 
Morala s-a constituit în Antichitate, ea examinează problema 

adevăratei destinaţii ale omului. Ea este, partea filosofiei, care îl intere-
sează direct pe fiecare dintre noi. Orice acţiune liberă,  conştientă, 
presupune o reflecţie şi o decizie luată prin prisma moralei. În general, 
dacă reflectăm cu privire la viaţa noastră şi la sensul ei, abordăm 
problema moralei. Această problemă a obţinut în istoria filosofiei, 
două direcţii generale. În lumina celei dintâi, scopul suprem al omului 
este fericirea. În optica celei de a doua, scopul ultim este virtutea sau 
practica datoriei (Im. Kant). Omul moral, scria Im. Kant, nu este omul 
fericit, ci acela care merită să fie fericit. În acest merit constă întreaga 
valoare morală. În definitiv, moralitatea unui act nu constă în conţi-
nutul actului ca atare, ci în felul în care îl săvârşim [106; 107; 108]. 

Azi morala se prezintă mai ales ca o teorie a relaţiilor armonioase cu 
semenii, o filosofie a comunicării. Tocmai în cadrul relaţiei nemijlocite cu 
semenul trăieşte omul în mod originar experienţa valorilor morale. 

Aşadar, morala tinde, să se înscrie într-o ontologie, adică într-o 
teorie a realităţii: mai degrabă din descrierea faptelor umane decât 
dintr-o analiză interioară a conştiinţei omului. 
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Im. Kant separă morala de orice căutare a fericirii (terestre sau 
celeste): Morala nu este deci, la drept vorbind, doctrina care ne învaţă 
cum să fim fericiţi, ci cum trebuie să fim demni de fericire Singurul 
sentiment moral este respectul: Acesta este adevăratul mobil al raţiunii 
pure practice; el nu este altceva decât însăşi pura lege morală, în măsura 
în care aceasta ne face să simţim sublimitatea propriei noastre existenţe 
suprasensibile [Apud 62]. 

 
BĂRBATUL ŞI FEMEIA  

 

Bărbatul este cea mai elevată dintre creaturi.  
Femeia este cel mai sublim ideal. 

Dumnezeu a făcut pentru bărbat un tron, pentru femeie un altar. 
Tronul exalta, altarul sfinţeşte.Bărbatul este creierul, femeia este inima. 

Creierul primeşte lumina, inima primeşte iubire.  
Lumina fecundează, iubirea reînvie. 
Bărbatul este puternic prin raţiune,  
femeia este invincibilă prin lacrimi. 

Raţiunea convinge, lacrimile înduioşează sufletul. 
Bărbatul este capabil de eriosm, femeia – de orice sacrificiu. 

Eroismul înnobilează, sacrificiul aduce sublimul. 
Bărbatul are supremaţia, femeia are intuiţia. 

Supremaţia semnifică forţa, intuiţia reprezintă dreptatea. 
Bărbatul este un geniu, femeia este un înger. 

Geniul este incomensurabil, îngerul este inefabil. 
Aspiraţia bărbatului este către gloria supremă, aspiraţia  

femeii este îndreptată către virtutea desăvârşită. 
Gloria face totul măreţ, virtutea face totul divin. 

Bărbatul este un cod, femeia este evanghelia. 
Codul corijează, evanghelia ne face perfecţi. 

Bărbatul gândeşte, femeia intuieşte. 
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A gândi înseamnă a avea creier superior. 
A intui, simţând înseamnă a avea în frunte o aureolă. 

Bărbatul este un ocean, femeia este un lac. 
Oceanul are o perlă care îl împodobeşte,  

lacul este poezia care-l luminează. 
Bărbatul este un vultur care zboară,  
femeia – o privighetoare ce cântă. 

A zbura înseamnă a domina spaţiul,  
a cânta înseamnă a cuceri sufletul. 

Bărbatul este un templu, femeia este sanctuarul. 
În faţa templului ne descoperim,  

în faţa sanctuarului îngenunchem. 
Bărbatul este plasat acolo unde se sfârşeşte pământul,  

femeia – acolo unde începe cerul! 

 Victor Hugo 
 

POVESTEA LUMÂNĂRII 
 

Motto: Cine vrea să împrăştie lumină trebuie  
să reziste arderii. 

 
M-aţi aprins şi vă uitaţi gânditori la lumina mea. Simţiţi bucurie 

în suflet ? În mod sigur eu mă bucur, pentru că am un sens numai când 
ard.  Nu sunt tristă, chiar dacă arzând, am devenit mai mică. 

De fapt eu am doar două posibilităţi : 
Prima, e să rămân întreagă. Asta ar însemna să nu fiu aprinsă şi 

atunci nu mă micşorez, dar nici nu-mi împlinesc rostul meu. 
A doua, ar fi să răspândesc lumină şi căldură şi prin asta să mă 

dăruiesc chiar pe mine însumi. Asta e mult mai frumos decât să rămân 
rece şi fără rost. 
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Şi voi, oamenii, sunteţi la fel. Când trăiţi numia pentru voi, 
sunteţi lumânarea neaprinsă, care nu şi-a împlinit rostul. Dar dacă 
dăruiţi lumină şi căldură, atunci aveţi un sens. Pentru asta trebuie să 
daţi ceva: iubirea, adevărul, bucuria, încrederea şi dorurile pe care le 
purtaţi în inimă. Să nu vă temeţi că deveniţi mai mici. Asta e o iluzie. 
În interiorul vostru este mereu lumină. 

Gândiţi-vă, cu pace în suflet, că sunteţi ca o lumânare aprinsă. Eu 
sunt numai o simplă lumânare aprinsă. Singură luminez mai puţin. 
Dar când suntem mai multe împreună, lumina şi căldura sunt mai 
puternice. La voi oamenii este tot aşa: împreună luminaţi mai puternic. 

Autor necunoscut 
 

NATURA EULUI MORAL  
 

Conştiinţa de sine a pesonalităţii reprezintă conştiinţa ce reflectă 
exclusiv propriul Eu. Eu-l constitui constructul de bază, instanţa 
personalităţii situată între inconştientul pulsional şi Supra-eul moral. 
Prin conştiinţa de sine Eu-l este dublu polarizat, psihologic şi moral. 

Psihologia morală analizează Eu-l moral, dar, în egală măsură, ea 
nu poate neglija nevoile Eu-lui de ordin biologic, care se manifestă 
pulsional, inconştient. La fel, psihologia morală şi filosofia practică 
analizează conştiinţa morală, adică Eu-l moral în raport cu Supra-eul şi 
impulsurile primare în raport cu inconştientul şi conştientul, acţiunea 
umană şi educaţia. 

Evident că psihologia morală studiază conştiinţa morală şi formele ei 
de manifestare, filosofia practică are ca obiect de studiu acţiunea morală, 
iar psihanaliza cercetează impulsiunile primare, biologice ale omului. 

Conştiinţa de sine / Eu-l în raport cu realitatea, nu poate reflecta 
celelalte instanţe ale personalităţii, ci numai le poate deduce sau presu-
pune. Pe când, inconştientul şi Supra-eul moral, rămân necunoscute 
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conţtiinţei, dat exercită, în mod permanent, presiuni asupra conştiinţei 
de sine a persoanei. 

Totodată, Eu-l este considerat nucleu al personalităţii, el are o 
structură dublă, pe de o parte, Eu-l constituie imaginea a ceea ce se vede 
în afară şi a ceea ce este propriu pentru fiecare persoană în parte. Con-
comitent cu aceasta, Eu-l reprezintă totalitatea concentrată a dispozi-
ţiilor, posibilităţilor specifice persoanei. Ambele aspecte conferă uni-
citate tipologică şi originalitate persoanei. Cu alte cuvinte, Eu-l cuprinde 
în interiorul lui acele dispoziţii potenţiale care sunt sursa tuturor mani-
festărilor şi devenirilor persoanei. Aşadar, Eu-l moral al persoanei este, 
în primul rând, expresia tuturor calităţilor şi virtuţilor sale, a dispo-
ziţiilor sale de ordin structural, genetic-constituţional, dar şi a achiziţiilor 
dobândite prin educaţie, influenţă a familiei, grupului social, normelor 
culturale, morale şi religioase asimilate. 

Eu-l moral, deşi există ca virtualitate, se formează pe parcursul 
vieţii, prin educaţie, imitaţie şi interiorizare a modelelor educative, prin 
voinţă morală, în sensul, de autoeducaţie şi autocontrol. Autoeducaţia 
şi autocontrolul fac ca Eu-l moral să fie, concomitent, instanţă de legă-
tură cu conştiinţa morală, instanţa cenzurii şi a responsabilităţii 
privind acţiunile persoanei umane. El contribuie la corelarea conduitei 
cu presiunea exercitată de impulsurile primare şi de Supra-eul moral. 

C. Enăchescu scoate în evidenţă faptul că Eu-l moral are o cono-
taţie aparte în raport cu Eu-l personal, care este abordat în psihologia 
generală şi psihanaliză. Definit şi determinat prin endon, Eu-l moral 
poate fi identificat cu daimon-ul lui Socrate, cu imperativul categoric al 
lui Im. Kant, cu maestrul interior al lui Malebranche; cu impulsul vital 
al lui Bergson sau cu hormè-ul lui von Monakow [81].  Din cele expuse 
putem conchide că Eu-l moral este chintesenţa şi expresia caracterului 
persoanei. 

Larisa Cuzneţov 
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DESPRE DREPTURILE PERSONALITĂŢII 
 

Aveţi dreptul: 
• uneori să vă plasaţi pe primul loc; 
• să cereţi ajutor şi susţinere morală; 
• să protestaţi împotriva unei comportări şi critici neobiective/ 

incorecte; 
• să aveţi o opinie proprie şi anumite convingeri; 
• să comiteţi greşeli până când nu ve-ţi găsi calea adecvată/ 

corectă; 
• să oferiţi altor persoane posibilitatea de a-şi soluţiona prop-

riile probleme; 
• să spuneţi când găsiţi de cuviinţă: Mulţumesc, Hu şi Scuzaţi, Nu; 
• să nu atrageţi atenţie la sfaturile celor din jur, ci să vă con-

formaţi convingerilor Dvs; 
• să vă izolaţi, chiar dacă unele persoane îşi doresc compania 

Dvs; 
• să trăiţi emoţiile şi sentimentele proprii, indiferent de faptul, 

dacă le înţeleg sau nu, cei din jur; 
• să schimbaţi deciziile şi modul acţiunilor; 
• să obţineţi schimbarea unei înţelegeri, dacă aceasta nu Vă 

satisface; 
Nu sunteţi obligat: 

• să fiţi impecabil la nivelul 100%; 
• să urmaţi majoritatea; 
• să faceţi ceva plăcut pentru persoanele neplăcute; 
• să iubiţi persoanele ce va dăunează / vă fac rău; 
• să vă scuzaţi pentru că aţi fost firesc/natural; 
• să vă sacrificaţi pentru cineva; 
• să vă simţiţi vinovat pentru ideile Dvs; 
• să vă împăcaţi cu o situţie neplăcută pentru Dvs; 
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• să neglijaţi lumea Dvs interioară pentru cineva; 
• să păstraţi relaţia care vă înjoseşte; 
• să faceţi mai mult (peste puteri) decât vă permite timpul şi 

posibilităţile; 
• să îndepliniţi cerinţe neraţionale / neadecvate; 
• să opriţi ceea ce nu sunteţi în stare; 
• să purtaţi răspundere pentru comportarea incorectă a altei 

persoane; 
• să vă deziceţi / negaţi propriul Eu pentru cineva sau ceva; 

Reţineţi: 
• ceilalţi oameni au aceleaşi drepturi ca şi Dvs; 
• nu este posibil să trăieşti în societate şi să fii liber de societate; 
• opinia altei persoane deosebită de a Dvs, poate fi una corectă; 
• nimemi nu este dator să se comporte cum doriţi Dvs; 
• modul de viaţă deosebit de al Dvs poate reprezenta o normă 

pentru altul; 
• nu ignoraţi o experienţă străină, poate să vă păzească de greşeli; 
• sentimentul culpabilităţii Dvs, poate indica asupra conduitei 

incorecte; 
• nu sunteţi datori numănui cu nimic, până nu v-aţi luat anu-

mite obligaţiuni; 
• nimic nu vă poate elibera de la responsabilitatea privind 

faptele Dvs. 
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GLOSAR 
 
Ὰctor – concept corelativ apărut în sociologie, ce denotă un factor de 
ordine socială, instituţie socială, interacţiune socială. În ştiinţele 
educaţiei desemnează un individ capabil de comportamente relativ 
stabile, previzibile, al căror principiu relaţional este dobândit în cadrul 
societăţii. Ὰctorul reprezintă un individ care poate fi abordat ca subiect 
al cunoaşterii, capabil de receptare, producere, prelucrare şi tran-
smitere a informaţiei, valorilor (E. Stănciulescu, 1996; T. Cozma, 200).  

Adaptabilitatea familiei – capacitatea sistemului familial de a-şi 
reechilibra modul de viaţă, de a-şi modifica sau schimba structurile de 
putere, rolurile sociale, regulile de convieţuire în funcţie de situaţiile 
sociale concrete.  

Agent educativ – concept ce desemnează orice àctor/individ sau 
colectivitate, care participă în educaţie, contribuind la formarea 
personalităţii umane. Deseori se utilizează ca sinonim al educatorului 
(E. Durkheim, 1922; Ph. Ariès, 1973; E. Stănciulescu, 2002; M. Călin, 
2003 et.al.).  

Altruism – grija dezinteresată privind binele celuilalt. Termen creat de 
A. Comte în 1830. 

Elementele altruismului sunt: ataşamentul, veneraţia, bunătatea. 

Altruismul reprezintă un principiul al conduitei morale. Nu există 
instruct originar, suntem responsabili de altruismul nostru ca şi de 
egoism, care reprezintă opusul acestuia (J. Didier. Dicţionar de filoso-
fie. Larousse. Univers Enciclopedic. Bucureşti, 1998, p.18). 

Angoasă – teamă nedeterminată. Acest termen, a luat în filosofia 
existenţială, sensul de nelinişte metafizică resimţită pe fondul 
zbucumărilor individuale ale omului. 
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Se deosebeşte de frică, aceasta manifestându-se întotdeauna prin teama 
de ceva, pe când angoasa nu se raportează la niciun obiect particular, ea 
poate fi axată pe ideea morţii, însă şi aceasta este extrem de vagă, deoa-
rece nu este însoţită de nicio reprezentare precisă (J. Didier. Dicţionar de 
filosofie. Larousse. Univers Enciclopedic. Bucureşti, 1998, p.21). 

Antropologie (pedagogică, socială, culturală, filosofică) – o ştiinţa a 
convergenţei şi unităţii, care realizează un al doilea nivel de sinteză, 
procedând la comparaţii între diferite moduri de viaţă ale colec-
tivităţilor umane pentru a desprinde principiile comune şi constante 
ale acestora (P. Erny, 1991). 

Antropologie filosofică – studiu filosofic al omului. 

Antropologia pedagogică compară modalităţile de educaţie aplicate în 
colectivităţile umane, delimitând strategiile şi principiile comune şi con-
stante (К. Д. Ушинский, 1948; Е. Н. Степанов, Л. М. Лузина, 2003).  

Atitudine – fel de a se comporta, de a fi, care reprezintă o anumită 
concepţie. Poziţia personalităţii faţă de un eveniment sau faţă de un 
aspect al realităţii. Stare de predispoziţie pentru a acţiona, a se com-
porta în diverse situaţii de viaţă în calitate de familist, părinte, cetăţean.  

Atitudini educative – concept ce desemnează o stare mintală şi neuro-
fiziologică, constituită în experienţă, care exercită o influenţă dinamică 
asupra individului, pregătindu-l să reacţioneze într-un anumit mod la 
diverse situaţii şi influenţe (P. Durning, 1995, p.108; G. Allport, 1981). 
P. Durning denotă faptul că mulţi cercetători utilizează noţiunea într-o 
accepţiune apropiată de cea a conceptului de valoare educativă (valoa-
rea educativă comportă trei dimensiuni: evaluativă, afectivă, conotivă).  

Asumpţie – premisă minoră; act de asumare a unei responsabilităţi.  

Coeziunea familiei – concept definit de D. M. Olson (1979) ce desem-
nează relaţiile şi legătura emoţională între membrii familiei.  
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Competenţa reprezintă o contextualizare a achiziţiilor de tipul cunoş-
tinţelor, abilităţilor priceperilor, deprinderilor şi atitudinilor, acestea 
fiind utilizate într-un context anume (P. Perrenoud, 1998; De Ketele  
J.-M., 1989;  X. Roegiers, 1998; 2001).  

Competenţele parentale presupun mobilizarea unui ansamblu de 
resurse: cunoştinţe, abilităţi, priceperi, experienţe, atitudini, scheme, 
capacităţi ce-i permit părintelui să-şi realizeze eficient rolurile sale în 
raport cu copilul (Larisa Cuzneţov, 2004).  

Concept – idee generală care reflectă just realitatea.  

Concepţie – ansamblu de reprezentări, idei, care tind să îmbrăţişeze 
toate fenomenele acestuia.  

Conceptualizare – transpunerea unei teorii în concepte.  

Copil-àctor – concept utilizat frecvent în ştiinţele educaţiei pentru a 
evidenţia faptul că copilul nu este un obiect pasiv, pe care îl formează 
acţiunea educativă, ci reprezintă un subiect, apt de autoeducaţie şi 
interacţiuni eficiente cu adulţii, sementi (E. Stănciulescu).  

Dilemă raţionament ce plasează două alternative, dintre care trebuie 
aleasă numai una (deşi ambele pot duce la un rezultat pozitiv).  

Eclectism în educaţie – în cultura umană se cunoaşte filosofia eclectică 
a lui Cicero, Şcoala filosofică fondată de V. Cousin. Eclectismul în 
psihoterapie presupune depăşirea limitelor impuse de adeziunea strictă 
la o şcoală (C. B. Opan, 1997;  M. Zlate, 2001). În accepţiunea noastră – 
îmbinarea într-un sistem coerent a unor teze, idei obiective, metode  
de formare-educare, provenite şi selectate din diferite sisteme de 
gândire, educaţie, pe care le-am structurat şi valorificat într-o nouă 
organizare.  

Enculturaţie – reprezintă în esenţă un proces educativ prin care un 
grup uman cultivă generaţiilor în creştere – valori, virtuţi în scopul 
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integrării sociale. Enculturaţia se desfăşoară în cadrul formal-non-
formal-informal (R. Peters).  

Ethos pedagogic – concept cuprinzător care desemnează ansamblul 
valorilor, atitudinilor educative pe care actorii le utilizează în practicile 
educative cotidiene (P. Bourdieu, J. Passeron, 1964; E. Stănciulescu, 2003).  

Etnografia – termen utilizat frecvent în ştiinţele educaţiei; el denotă 
stadiul iniţial al cercetării, care se realizează prin contactul direct cu 
realitatea, realizându-se interviuri, înregistrări audio-vizuale, pe baza 
cărora se elaborează descrieri, clasificări, monografii (E. Stănciulescu).  

Etnologia – termenul a fost utilizat pentru prima dată de Chavanes 
(1787) într-un eseu cu privire la educaţia intelectuală şi dezvoltarea 
ştiinţei, apoi a fost preluat de C. Lèvi-Strauss (1958), care considera 
etnografia, etnologia şi antropologia drept 3 niveluri succesive de 
sinteză şi de abstractizare ale aceluiaşi domeniu în cadrul unei ştiinţe. 
În accepţiunea noastră, un prim nivel al sintezei ce urmează refacerea, 
reconstruirea vieţii familiale.  

Fapt – orice dat al experienţei umane. 

Fericire – stare de completă satisfacţie a omului. 

Finalitate – caracter a ceea ce are un scop. 

Habitus primar – concept ce desemnează caracteristicile unui individ 
sau grup obţinut printr-o muncă pedagogică primară, fără antecedente. 
Familia reprezintă agentul unei acţiuni pedagogice primare, care fixează 
în individ habitusul primar (Bourdieu Passeron, 1970, p.197-198). 
Termenul habitus reprezintă traducerea latină a termenului grec hexis, 
aplicat de Aristotel pentru a desemna dispoziţiile dobîndite ale corpului 
şi sufletului. Termenul este prezent în multe concepţii filosofice 
(d'Aquino, Hegel, Husserl etc.), acest concept a fost adus în ştiinţele 
educaţiei (sociologia educaţiei de E. Durkheim şi M. Mauss pentru a 
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explica caracterul sistematic, coerent şi continuu al acţiunilor 
individului socializat (E. Stănciulescu, 1996).  

Morală – ştiinţa binelui şi a regulilor acţiunii morale. 

Organigramă – reprezentare schematică, redare grafică a structurii 
organizatorice a unui fenomen, instituţii.  

Paradigmă educaţională – model, exemplu (din lat. paradigma). 
Ştiinţele educaţiei se consideră ştiinţă a paradigmelor (C. Bîrzea, 1998). 
Cercetătorii în domeniul ştiinţelor educaţiei consideră că paradigmele 
pot exista pentru toate problemele-cheie ale educaţiei: mijloacele, 
relaţiile educative, metode, funcţiile educaţiei, raportul natură-cultură 
etc. [17, p.103] şi desigur în educaţia pentru familie.  

Reechilibrarea stilului de viaţă – sintagma a fost aplicată de A. Mar-
laft, D. Gordon (1985) şi S. George (1988) pentru a desemna schim-
barea stilului de viaţă într-o direcţie benefică. În lucrare utilizăm 
sintagma reechilibrarea modului de viaţă.  

Personalitatea şi persoana – termeni frecvent utilizaţi în limbajul 
cotidian care trebuie delimitaţi. Persoana desemnează individul uman 
concret, iar personalitatea, reprezintă o construcţie teoretică elaborată 
în psihologie pentru a înţelege şi explica modalităţile de fiinţare şi 
funcţionare ce caracterizează organismul psihofiziologic pe care îl 
numim persoană umană [63, p.53]. Personalitatea este persoana care 
îşi controlează spaţiul său vital, abordată ca produs al relaţiilor sociale. 

Restaurare morală – revenire la Eu-l moral, restabilirea stării de echi-
libru psihomoral pierdut de individ şi reintrarea individului în ordinea 
normelor morale (C. Enăschescu. Tratat de psicologie morală, p.342). 

Sistem – ansamblu de elemente interdependente ce constituie un 
întreg organizat, care stabileşte ordinea într-un domeniu; mod de 
organizare a unui proces.  
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Structură arhitectonică în sens de îmbinare artistică a elementelor 
constitutive ale unei construcţii [71, p.61]. Conceptul de arhitectorică 
educativă îl găsim în lucrurile lui Таланчук М.Н. [257]. 

Subconştient, ceea ce este inconştient, dar despre care putem lua 
cunoştinţă. În psihologie acest termen a fost înlocuit prin termenul de 
inconştient. Se face distincţie între inconştientul fiziologic sau material, 
care nu poate fi niciodată conştientizat şi inconştientul psihologic, care 
corespunde subconştientului. Psihanaliza, este, în acest sens, o analiză a 
subconştientului. (Larousse, p.325). 

Toleranţa culturală, etnică şi religioasă reprezintă manifestări 
definitorii ale conştiinţei identităţii şi proprietăţii în raport cu 
alteritatea, definită în baza principiului fundamental al educaţiei 
moderne, ce rezidă în înţelegerea lumii ca unitate şi a omului ca 
entitate integralizată în lume; relaţia omului cu Natura şi Cosmosul cu 
Divinitatea şi cu Sine însuşi (Vl. Pâslaru, 2004).  

Tratat – lucrare cu caracter special, în care sunt expuse metodic 
problemele fundamentale ale unei discipline (71, p.1107 ).  

Valori familiale – bunurile familiei sau standard de evaluare/apreciere 
a propriului comportament în cadrul familiei şi faţă de familie; valorile 
familiale pot fi spirituale şi materiale. Resursele umane: părinţii, 
bunicii, copiii, de asemenea, reprezintă valori umane.  
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