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Rezumat: Prezentul articol explorează dimensiunea educației moral-creștine și influența acesteia asupra 

comportamentului elevilor din liceu. O introducere teoretică evidențiază faptul că perioada adolescenței este 

caracterizată deseori de riscul comportamentelor deviante, iar acestea pot deveni vizibile în rândul liceenilor, 

manifestându-se în diverse forme în cadrul școlii și influențând  întreg parcursul școlar al acestora. Educația moral-

creștină este o componentă educațională ce poate avea un rol important în prevenirea comportamentelor deviante și 

poate determina formarea unui comportament prosocial, ghidat de valori morale. Studiul comparativ s-a realizat în 

două licee din Timișoara, unul confesional și altul de stat, și a folosit o metodă cantitativă bazată pe tehnica 

chestionarului. Rezultatele au evidențiat o influență relevantă aeducației moral-creștine în prevenirea 

comportamentelor deviante la elevii de liceu. 
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Introducere 

 

Considerând ca și premisă realitatea că omul este supus unei vulnerabilități sociale datorate condițiilor de 

viață, articolul de față aduce în atenție aspecte legate de perspectiva moral-creștină în procesul educațional. 

Referindu-se la această vulnerabilitate, Jean Ziegler observă existența unui conflict ce conduce spre instalarea 

unei tendințe „care se îndepărtează de morala comună; suspendă, uneori împotriva voinței, drepturile 

fundamentale ale omului (deși acceptate de toate națiunile de pe pământ), regulile morale (deși afirmate în 

democrație), sentimentele simple (care nu se mai practică decât în familie sau față de prieteni)” (2006, 12). 

Astfel se conturează caracteristica esențială a realității, aceea a accentuării secularizării, ce se impune și în 

plan educațional ca un curent ce ignoră exprimarea tradițională a religiozității, credința în Dumnezeu devenind o 

expresie la nivel declarativ, lumea cu tot ceea ce reprezintă ea fiind considerată autonomă și autodeterminantă. 

Secularizarea în care omul se izolează nu reprezintă totuși nici pe departe sfârșitul religiei, ci este o pierdere 

esențială pentru om. Pierderea acestei dimensiuni din viața omului, prin „greaua povară a vidului ce 

caracterizează o lume fără Dumnezeu” (Zacharias, 2010, 24), îl face să perceapă altfel concepția despre sine 

și rolul lui pe pământ, față de ceilalți, față de lume și mediul în care trăiește.   

Pe parcursul conturării ca persoană „cadrul de formare a orientării valorice și implicit a sistemului de 

valori este procesul de socializare, în care copilul și mai apoi adultul achiziționează cunoștințe, deprinderi, 

atitudini și comportamente” (Gavreliuc, 2011, 228). Etapa adolescenței reprezintă o perioadă de 

„restructurare afectivă și intelectuală“ a personalității. Ea este considerată a fi un „proces de individualizare 

și de metabolizare” a transformărilor fiziologice. Gândirea adolescentului este formală, având un raționament 
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ipotetico-deductiv (Doron, Parot, 2006, 31). Ca și perioadă se încadrează în intervalul 13-14 și 17-18 ani. 

Acum se clarifică concepțiile adolescentului despre sine, despre lume și viață, se dezvoltă conștiința de sine 

și a personalității sub aspect cognitiv, afectiv și volițional. Tânărul se integrează conștient în grupul din care 

face parte și pe care îl alege obiectiv în funcție de judecățile sale și de învățăturile pe care și le-a însușit, 

socializarea în acest moment fiind astfel „acel ansamblu de modificări care rezultă din raporturile subiectului 

cu mediul și cu el  însuși, în prezența 'celuilalt' și din interacțiunea cu acesta” (Gavreliuc, 2011, 54). 

 

1. Aspecte conflictuale caracteristice perioadei de adolescență 

 

Perioada adolescenței aduce cu sine probleme comportamentale. Pericolul acțiunilor deviante este 

mare și se datorează conflictelor existențiale, neconcordanței cu valorile sau cu idealul de viață. În sensul în 

care devianța „reprezintă un efect al condițiilor patologiei sociale” (Ban, 2013, 11), prezența ei aparține 

istoriei umane, fie că se contrapune unor norme dezirabile din punct de vedere social, fie că primește forma 

unor abateri de la legislația aflată în vigoare la un momentul dat. În această situație, ca și o descriere 

distinctivă a devianței, se conturează delicvența juvenilă, ce „constituie un fenomen complex, care include 

ansamblul comportamentelor aflate în conflict cu valorile ocrotite de norma penală” (Florea, 2008, 74). 

Aceste fenomene pot influența și afecta viața școlară a liceenilor, de aceea atenția cadrelor didactice 

trebuie să se îndrepte asupra motivării adolescenților pentru învățare, iar demersul didactic trebuie să fie 

adaptat particularităților acestor elevi pentru a asigura obținerea succesului școlar. Modelele pe care 

adolescenții le găsesc în școală, anturajul din acest mediu, înțelegerea și îndrumarea cadrelor didactice 

conlucră la prevenirea comportamentelor de delincvență și la orientarea elevilor înspre atitudini și 

comportamente pozitive, constructive, deoarce „subiectul urmărește identificarea unor argumente raționale 

pentru unele credințe și comportamente, acestea contribuind la construirea unui sistem de valori care să-i 

ghideze persoanlitatea” (Gavreliuc, 2011, 229). Astfel eventualele conduite antisociale pot fi înlăturate într-

un spațiu educativ formativ în care există modele demne de urmat. 

Unele studii atribuie performanțele școlare scăzute modului de petrecere a timpului liber, actelor de 

delincvență juvenilă pe care le săvârșesc adolescenții din școli. Alți factori cu influență pozitivă asupra 

rezultatelor școlare includ climatul școlar, relaționarea eficientă între elevi și profesori precum și între 

cadrele didactice sau resursele materiale ale școlii. Un bun climat școlar asigură o bună integrare a elevilor și 

astfel reducerea abandonului școlar (Hatos, 2009, pp. 38 - 40). Aspectele psihologice specifice adolescenței, 

construirea identității sale sociale în această etapă sunt de asemenea factori cu mare influență asupra 

randamentului și adaptării școlare a liceenilor.  

Educaţia se desfăşoară într-un cadru social, constituit special pentru a facilita exercitarea acţiunilor 

didactice. Școala reprezintă instituţia socială special creată pentru educarea tinerei generaţii în concordanţă 

cu cerinţele societăţii. Această instituţie este delegată de comunitate, de societate, pentru a transmite sistemul 

propriu de valori în conformitate cu criteriile pedagogice și psiho-biologice ale educaţilor. Actorii implicaţi 

în acest spaţiu îşi etalează diverse atitudini, preferinţe, interese, dezbat anumite valori care se regăsesc în 

finalităţile educaţiei şi propun modele comportamentale specifice idealului educațional. 

 

2. Școala - spațiu educațional reprezentativ 

 

Şcoala se constituie ca organizaţie care învaţă şi produce învăţare, iar specificul ei decurge din faptul 

că e investită cu această funcţie (Păun, 1999). În această direcţie, de a produce învăţarea,își structurează toate 

celelalte aspecte organizaţionale şi funcţionale. Educaţia şcolară este o prioritate pentru societăţile civilizate, 

deoarece devenirea economică, socială, politică şi culturală a acestora cere oameni cultivaţi şi competenţi. 

Aşadar, educaţia şcolară este o miză esenţială pentru om, pentru sociocultură şi pentru civilizaţie. 

Rolul școlii s-a diversificat și în prezent școala este o „interfață în relația individ-societate“. Calitatea 

experiențelor școlare, răspunsul copilului la exigențele întâlnite în acest spațiu social, capacitatea de adaptare 

și integrare sunt aspecte determinante în formarea ca adult a școlarilor (Neamțu, 2011, 998). Pentru a asigura 

dezvoltarea școlarilor conform exigențelor sociale existente, fie culturale, fie economice, obiectivele școlii 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 1/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Florina ONAGA, Cristina BĂLĂU, Alexandru NEAGOE 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

 

urmăresc oferirea unui context de învățare și dezvoltare care să fie adecvat tuturor copiilor pentru o integrare 

eficientă a acestora în societate.  

Adaptarea școlară se realizează prin procesul socializării în școală care implică dezvoltarea, la elevi, 

a unor aptitudini participative conforme cu scopurile școlii. Acest proces de adaptare presupune ca elevii să 

obțină rezultate școlare performante cât și să aibă capacitatea de a se adapta la grupul școlar. Interacțiunile 

elevului în cadrul grupului școlar reglează mecanismele adaptării școlare precum și formarea identității sale 

sociale (Neamțu, 2011, 1003).   

Astfel, chiar dacă educația începe în familie, școlii îi revine poziția centrală în procesul de creștere și 

maturizare a copilului și adolescentului, deoarece „odată cu debutul socializării secundare (școlarizarea), 

copilul intră în interacțiune cu cerințele, informațiile și valorile diferitelor instituții” (Gavreliuc, 2011, 229). 

Calitatea acestei interacțiuni se reflectă în evoluția elevului, atât în planul competențelor și cunoștințelor, cât 

și în ceea ce privește maturizarea morală și este dependentă totodată de modelele de urmat.  

 

3. Specificități ale educației moral-creștine 

 

Având în vedere semnificația educației, în primul rând ca șansă individuală în viață, iar apoi ca 

mecanism al incluziunii societale prin favorizarea participării în societate, se poate afirma că aceasta se 

constituie într-un proces continuu pe întreg parcursul existenței individului. Însă adolescentul, fiind expus 

unui mediu educațional care nu mai reprezintă în mod evident un dat al siguranței și al valorilor morale, nu 

mai recepționează acele resurse educaționale relevante pentru un parcurs școlar performant din toate punctele 

de vedere.  

Ca latură principală a educației, esența educației morale constă în asigurarea unui cadru adecvat 

interiorizării componentelor moralei în structura personalității educatului, sintetic vorbind, urmărește 

formarea profilului moral al individului așa cum este cerut de societatea în care acesta crește și se dezvoltă. 

Dezideratele aceste laturi educaționale constau astfel în formarea conștiinței morale și formarea conduitei 

morale (Nicola, Farcaş, 1993, pp. 19 - 20). Conținuturile regăsite în perimetrul educației morale urmăresc 

raportarea individului la sine precum și la societatea omenească din care face parte.    

Pe de altă parte, după cum spunea Cucoș (1999), educația care produce satisfacție doar valorilor 

cunoașterii este incompletă fără valorile religioase, ale credinței. Astfel, componenta religioasă trebuie să fie 

valorizată ca și cea intelectuală, ca cea practică sau artistică. Valențele morale ale religiei conturează un 

profil uman cu valențe pozitive, benefic întregii societăți. În concepția creștină (Opriș, 2011, 116), principiile 

morale nu se impugnă ca ceva străin, exterior omului, ci sunt conforme nevoilor lui interioare de persoană 

creată de Dumnezeu pentru a ajunge la cunoașterea Lui. 

Dacă scopul educației morale e formarea idealului educațional moral, din perspectivă creștină, etica 

vine din natura Creatorului, se bazează pe Dumnezeu și pe Cuvântul Lui pentru explicarea deplină a ordinii 

morale. Ravi Zacharias, în prelegerile sale despre redescoperireea și cultivarea mirării, notează faptul că, în 

ambele testamente, „tot ce indică spre moralitate, indică și spre valoarea supremă care este cunoașterea 

dragostei lui Dumnezeu” (Zacharias, 2010, 121). Educația morală și educația religioasă se completează 

reciproc și ambele au un rol important în formarea și întărirea coeziunii grupului școlar precum și în 

stabilirea standardelor de comportament. 

În contextul teoriei dezvoltării religioase propusă de James Fowler și structurată în 6 stadii, 

adolescența corespunde stadiului dezvoltării individuale considerată credința sintetic-convențională, 

evidențiind debutul formării sistemului propriu de credințe și valori, iar motivațiile individului evoluează 

similar celor specifice familiei sau mediului apropiat (1991, 20). Despre sensibilitatea moral-religioasă a 

adolescenței, în urma studiului realizat de Duță (2011, 191), s-a evidențiat faptul că inserarea valorilor la 

nivelul adolescenților are loc în cadrul procesului de socializare și moralizare. În perioada specifică acestui 

proces se conturează în conduita acestora o identitate culturală care depinde, într-o oarecare măsură, de 

familie, de școală, de grupul de prieteni și de instituțiile religioase existente în zona lor de contact.  

Este foarte important ca transmiterea valorilor creștine să se facă în mod corect astfel încât atunci 

când adolescenții le vor înțelege, vor conștientiza aplecarea spre Dumnezeu. Valorile interiorizate vor 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 1/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Florina ONAGA, Cristina BĂLĂU, Alexandru NEAGOE 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

 

determina acțiuni comportamentale care se doresc a fi conforme preceptelor creștine transmise și însușite. 

Cunoscând provocările adolescenței Bailey și Gillespie (1993, pp. 228-229) consideră că familiarizarea cu 

valorile creștine ar trebui să se facă anterior acestei perioade. Ideal ar fi ca în adolescență să se pună în ordine 

materialul care deja există sădit de-a lungul perioadei anterioare. 

Parcursul școlar poate oferi liceenilor posibilitatea cunoașterii și formării conduitei moral-creștine 

prin orele de educație religioasă. Pe de altă parte, în cadrul școlilor confesionale există un spectru mai larg în 

ceea ce privește oferta educațională cu valențe moral-religioase. Educația confesională creștină primește 

așadar o relevanță tocmai datorită sensului formativ ce se exprimă „pe de o parte, prin implicarea tuturor 

proceselor psihice în descifrarea și trăirea sensurilor adânci ale existenței, iar pe de altă parte, prin 

valorificarea substratului moral intrinsec al valorilor religioase” (Ionescu, 2014, 188). 

Așadar, valorile morale sunt cele care au un rol deosebit în formarea caracterului și a personalităţii 

omului, a felului în care acesta relaţioneză cu alţi oameni şi, de asemenea, în stabilirea colaborării la anumite 

proiecte esenţiale. Omul, ca entitate de sine stătătoare, alege conform convingerilor personale, dar, în raport 

cu societatea, i se impun anumite criterii de alegere și decizie. Pentru a defini şi înţelege aceste valori, 

conştiinţa şi cunoaşterea morală trebuie să atingă un anumit grad de evoluţie şi de maturizare prin 

socializare, prin instrucţie şi educare continuă, inclusiv prin autoeducarea educatorilor.  

Pentru a reflecta semnificația implicării valorilor moral-creștine în acțiunea educațională, pot fi 

amintite câteva aspecte constatate în analizarea relației dintre religiozitatea personală și profesia de dascăl: a) 

simbioza profesie -vocație; b) modul în care religiozitatea se imprimă asupra etosului profesiei; c) conceptele 

orientării individualizate și stimulării personalității fiecărui copil sau adolescent în parte, care sunt mai 

pregnante la cadrele didactice cu orientare religioasă creștină; d) implicarea religiozitătii/spiritualității în 

depășirea problemelor zilnice, conferă un puternic suport adițional (Pirner, 2013, 212). 

 

4. Necesitatea asigurării unui spațiu al siguranței în prevenirea devianței 

 

Chiar dacă școala nu însumează anumite comportamente deviante la nivel generalizat, aceasta 

delimitează un spațiu în care elevii se simt mai puțin protejați. Astfel, concretizată ca „actorul cel mai 

complex în domeniul siguranței școlare”, ea poate fi caracterizată printr-o serie de atribuții, competențe sau 

responsabilități: a) „factor de decizie în privința măsurilor administrative”; b) „beneficiar al măsurilor de 

siguranță”; c) „responsabil/gestionar al problemei”; d) „inițiatorul cooperării cu serviciile de asistență 

socială, de sănătate, cu alte organizații nonguvernamentale și asociații ale societății civile, prin care poate să-

și asigure suportul extern pentru asigurarea siguranței școlare și crearea unui climat optim de învățare în 

interiorul școlii”; e) promotor al procesului de „democratizare internă”, proces „prin care încurajează și 

stimulează elevii, alături de părinții lor, să participe cu propuneri și inițiative corespunzătoare pentru 

asigurarea siguranței școlare și climatului optim de învățare” (Manual privind prevenirea delicvenței juvenile 

în sistem integrat în unitățile de învățământ preuniversitar și în zona adiacentă acestora, 2010, 19). 

Strategiile de prevenție se referă așadar în special la a împiedica sau diminua comportamentele 

nepotrivite și totodată la a influența pozitiv tendințele atitudinale și comportamentale. Prevenirea 

comportamentelor anti-sociale și promovarea competențelor sociale reprezintă sarcinile constante ale 

educației școlare și sunt corelate cu nivelul de dezvoltare al școlii. Un proiect complet și eficient de prevenire 

a delicvenței juvenile trebuie să cuprindă patru elemente: a) informații cât mai cuprinzătoare legate de 

problematica în discuție; b) motivații ale schimbării astfel încât să se poată obține rezultatele scontate; c) 

„deprinderi și abilități practice neceser pentru comportamentul dorit”; d) resursele care pot fi apelate atunci 

când se ivește o situație de risc (Alternative Sociale, 2006). 

În contextul unei strategii eficiente de prevenire a comportamentului deviant, educația moral-creștină 

poate juca un rol esențial prin valorile promovate. O cercetare realizată în cadrul unui proiect comun al The 

Regional Antidrug Prevention, Evaluation and Counselling Center (CRPECA) Timișoara and  The 

Areopagus Centre, Timișoara, a evidențiat câteva aspecte relevante privind necesitatea implicării valorilor 

creștine în prevenirea comportamentelor antisociale în rândul tinerilor. Astfel se remarcă în principal nevoia 
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de promovare a valorilor spirituale pentru corectarea unor eventuale atitudini sau comportamente deviante 

(Neagoe, 2018, pp. 130-133). 

 

5. Metodologia cercetării 

 

Prin această cercetare ne-am propus să determinăm influența pe care o are educația moral-creștină, 

predată în școlile confesionale, în prevenirea comportamentului antisocial al elevilor din clasele liceale, în 

cadrul școlii. Obiectivele propuse sunt: a) explorarea rolului educației religioase din școală în însușirea 

cunoștințelor despre credința și valorile moral-creștine; b) identificarea influenței pe care educația moral-

creștină o are în prevenirea comportamentului antisocial la liceeni. 

Populația cercetării a cuprins două loturi a câte 32 de elevi ai claselor liceale. Lotul principal, care a 

determinat și distribuția elevilor din celălalt lot, a inclus toți elevii din clasele liceale din cadrul unui liceu 

confesional din Timișoara care au studiat atât în ciclul primar cât și în cel gimnazial într-o școală orientată 

spre promovarea valorilor moral-creștine. Al doilea lot a cuprins elevii care studiază într-un liceu teoretic, de 

stat, din Timișoara și care au frecventat de-a lungul școlarizării orele de religie.  

În actuala cercetare s-a folosit ca metodă şi tehnică de investigare ancheta pe bază de chestionar. 

Chestionarul aplicat este de tip omnibus autoadministrat. Informaţiile cuprinse în chestionare au fost 

introduse în baza de date construită cu ajutorul programului SPSS.20.0. 

 

6. Rezultatele cercetării 

 

Demersul investigativ a debutat cu premisa că prin educație se transmit informații specifice 

disciplinei. Astfel, întrebările inițiale au surprins, prin indicatorii specifici, dacă elevii care au participat la 

cercetare și-au însușit valorile moral-creștine. Toți adolescenții care au participat la cercetare au urmat încă 

din ciclul primar orele de religie din cadrul școlii. Deși au avut acces la informații specifice orelor cu carcater 

religios, se observă diferențe în aprecierea rolului orelor de educație creștină în familiarizarea și cunoașterea 

valorilor moral-creștine. Pentru 84,4% dintre liceenii din liceul confesional orele de educație creștină au fost 

de ajutorîn foarte mare și în mare măsurăpentru cunoașterea valorilor creștine, pe când în cazul elevilor din 

liceul de stat, doar 43,75% au apreciat în aceeași măsură rolul educației religioase. Un aspect de luat în 

considerare a fost acela că, printre răspunsurile liceenilor de la liceul teoretic s-au regăsit evaluări pe scala în 

foarte mică măsură și deloc în procent de 31,25% cu privire la corelația dintre frecventarea orelor de 

educație moral-creștină și cunoașterea valorilor creștine. La elevii din liceul confesional nu s-au înregistrat 

astfel de răspunsuri în acest sens. 

Elevii care au urmat încă din ciclul primar o instituție de învățământ confesional au avut mai multe 

surse de informare despre valorile creștine. Astfel, pe lângă orele de religie, răspunsurile adolescenților au 

arătat că informațiile au fost transmise la orele cu specific teologic, la orele obișnuite, prin prezentarea 

cadrului didactic, la activitățile extrașcolare, la orele de dirigenție sau chiar în cadrul activităților de 

întrajutorare organizate în școală. Pentru liceenii de la stat, doar ora de religie s-a detașat ca fiind o  sursă 

frecventă de informații. Tabelul nr. 1 de mai jos aduce o clarificare a acestui fapt.  

 

Tabel nr. 1: Compararea frecvenței răspunsurilor elevilor cu privire la sursele de informații despre 

cunoștințele și valorile moral-creștine 

 

Sursa de informații 
Liceu 

confesional 

Liceu 

teoretic 

Ora de religie 31 23 

Ore cu specific teologic 15 2 

Ore obișnuite din orar prin prezentarea profesorului  18 2 

Activități extrașcolare 14 4 
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Diferențe statistice semnificative există între cele două loturi de subiecți, între elevii celor două licee 

și în ceea ce privește autoevaluarea cu privire la cunoștințele despre viața și valorile moral-creștine. Astfel, 

84,3% dintre elevii liceului confesional și 50% dintre elevii de la liceul teoretic se apreciază cu calificativele 

foarte bine și bine pe când 15,6% dintre elevii din liceul confesional și 50% dintre elevii de la liceul teoretic 

se autoevaluează cu calificativele suficient și insuficient.  

Un procent de 75% dintre liceenii investigați din cadrul liceului confesional consideră că au asimilat 

cunoștințe despre viața creștină și despre valorile moral-creștine ajutați fiind în acest proces, în foarte mare și 

în mare măsură, de educația moral-creștină transmisă în școala urmată. De asemenea, 87%dintre liceeni din 

cadrul aceluiași liceu se arată interesați față de orele de educație religioasă creștină din cadrul liceului. În 

celălalt lot, la liceul teoretic, doar 18,7% dintre liceeni se arată interesați față de orele de religie pe când 

43,75% au declarat că sunt interesați  puținsau deloc de aceste ore.  

Toate datele de mai sus ilustrează importanța orelor cu caracter religios, moral-creștin, în 

familiarizarea elevilor cu valorile și cunoștințele specifice vieții moral-creștine. Pe de altă parte, se observă 

diferențieri între cele două loturi de liceeni cu privire la sursele de informații din cadrul școlii despre 

preceptele moral-creștine precum și cu privire la importanța pe care o acordă acestor ore. Ipoteza de lucru 

conform căreia liceenii care învăță în liceul confesional au mai multe cunoștințe despre valorile creștine se 

validează. 

Asimilarea valorilor moral-creștine trebuie să se observe în comportamentul liceenilor. Astfel, pentru 

a cunoaște dacă au fost internalizate cunoștințele, atitudinile moral-creștine de către liceeni, am urmărit 

aspectele comportamentale ale acestora în relațiile și în atitudinea față de școală. Comportamentul pozitiv, 

prosocial se realizează în mod conștient, intenționat. 

Dintre adolescenții investigați 87% din elevii liceului confesional au declarat că se ghidează în viață 

după valorile moral-creștine, pe când o treime dintre colegii de la liceul teoretic, adică 33% și-au exprimat 

dezacordul cu privire la această afirmație iar numărul elevilor de la liceul teoretic de stat care s-au declarat în 

acord cu afirmația că se ghidează în viață după valorile moral-creștine reprezintă doar o pătrime, adică 25%. 

Liceenii care au apreciat că în  foarte mare măsură au fost ajutați în formarea comportamentului datorită 

frecventării orelor de educație moral-creștină sunt cei care au asimilat valorile moral-creștine, după care se 

ghidează în viață. La polul opus sunt liceenii care au considerat că nu au găsit un sprijin în educația moral-

creștină pentru comportamentul propriu, aceștia provin  din liceul cu profil teoretic. 

Demersul a continuat cu investigarea comportamentului social al adolescenților vizibil în spațiul 

școlar. Aspectele care surprind latura relațiilor din școală se referă la acțiunile de: violență față de colegi, 

copiat, furt, cuvinte batjocoritoare, injurii, jigniri, minciună, lipsă de respect față de colegi și/sau față de 

profesori. Frecvența mare a răspunsurilor în cazul implicării în astfel de acțiuni oferă indicii cu privire la 

tipul de comportament, pozitiv sau negativ, al liceenilor în școală. Observând frecvența deseori (vezi Tabelul 

nr. 2) a acțiunilor comportamentale negative, se evidențiază diferențe între cele două loturi de subiecți. 

Numărul elevilor de la liceul confesional care nu se regăsesc în comportamentele școlare negative este mai 

mare decât cel al colegilor de la  liceul teoretic. Printre comportamentele care indică spre elemente deviante 

se află și tendința de absenteism nemotivat de la școală precum și consumul de alcool sau fumatul. 

Internalizând valorile moral-creștine, comportamentul acestora se ghidează după normele specifice 

determinând astfel conotații pozitive în ceea ce privește relațiile din școală.  

 

 

 

 

 

 

Ore de dirigenție 11 4 

Activități de întrajutorare organizate în școală 9 2 

Site-ul școlii, afișe 2 0 

Nu am primit astfel de informații 0 5 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 1/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Florina ONAGA, Cristina BĂLĂU, Alexandru NEAGOE 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

 

 

Tabel nr. 2: Frecvența comparativă a răspunsurilor elevilorcu privire la implicarea în situații 

comportamentale școlare 

 

 

Cu privire la atitudinea față de școală, s-a urmărit incidența liceenilor în situații de absenteism 

nemotivat care poate conduce la abandon școlar precum și respectarea și îndeplinirea cerințelor educative. 

Datele din tabel indică faptul că în cazul situațiilor de absenteism nemotivat elevii de la liceul confesional se 

diferențiază față de ceilalți din categoria cărora fac parte elevi care deseori absentează nemotivat. Diferențe 

vizibile se înregistrează, după declarațiile liceenilor, și sub aspectul consumului de alcool sau  al fumatului, 

un procent de 90,6 % dintre adolescenții din liceul confesional au spuns că nu au consumat deloc astfel de 

substanțe față de 50% dintre colegii lor de la liceul teoretic care au răspuns în același fel. 

Toți liceeni investigați au declarat că sunt responsabili de propriul comportament. Adolescenții care 

apreciază că educația moral-creștină transmisă în școală i-a ajutat în formarea comportamentului prosocial, 

într-o foarte mare și mare măsură, sunt în procentaj de 65,6% în cadrul liceului confesional și în procent de 

44,50% în cazul elevilor de la liceul teoretic. De importanță semnificativă sunt și procentele care indică 

faptul că elevii nu acordă niciun rol semnificativ educației moral-creștine în ceea ce privește modelarea 

comportamentului prosocial. Astfel, 7,81% dintre adolescenții de la liceul confesional au declarat ca educația 

moral-creștină nu le-a fost deloc de ajutor în formarea conduitei prosociale pe când, în celălalt lot, un procent 

de 31,21% nu atribuie valențe pozitive educației creștine.  

Ipoteza de lucru conform căreia liceenii apreciază rolul educației moral-creștine în prevenirea 

comportamentului antisocial se validează. 

Considerând că un exemplu de conduită pozitivă este demn de urmat, elevii din liceul confesional au 

indicat în procent de 78% că au avut în școală modele de comportament prosocial, atât în rândul cadrelor 

didactice cât și între colegi. În celălalt lot, sunt răspunsuri ale elevilor de la liceul teoretic care indică, în 

procent de 37,5%, că nu au avut deloc astfel de exemple sau dacă au fost, au fost foarte puține. 

Putem concluziona că există diferențe vizibile între cele două loturi de subiecți în ceea ce privește 

comportamentul prosocial din cadrul școlii. Aceste diferențe în comportament se datorează faptului că elevii 

care au urmat o școală care transmite educație moral-creștină prin multe modalități au asimilat valorile 

moral-creștine și se ghidează în relații după aceste precepte. Subsumând, procesul de interpetare a datelor 

specifice din prezenta cercetare conduce la validarea ipotezei generale conform căreia putem afirma că există 

diferențe semnificative între elevii care au urmat încă dinciclul primar de învățământ și până în liceu o 

Implicare directă în 

următoarele situații: 

Deloc Câteodată Deseori Nu știu / nu 
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Acte de violență față de 

colegi 

23 16 8 12 0 3 1 1 

Copiat 5 2 20 12 4 17 3 1 

Furt 32 27 0 2 0 3 0 0 

Cuvinte batjocoritoare, 

injurii, jigniri 

17 5 14 15 1 12 0 0 

Minciună 16 3 15 16 0 13 1 0 

Absenteism nemotivat/chiul 14 6 16 13 1 13 1 0 

Lipsă de respect față de 

colegi și/sau profesori 

21 17 11 8 0 7 0 0 

Fumat și/sau alcool 29 16 3 8 0 7 0 1 
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școală fundamentată pe credința creștină și elevii care nu au avut un astfel de parcurs educațional sub 

aspectul comportamentului prosocial ghidat de valori moral-creștine. 

 

Concluzii și recomandări 

 

Educația moral-creștină are o influență benefică în ceea ce privește prevenirea comportamentului 

antisocial în școală. Elevii care au urmat încă din ciclul primar de învățământ o școală confesională, au un 

comportament prosocial ghidat de valori moral-creștine. Acest fapt conduce la conturarea unei atitudini 

corecte, responsabile față de implicarea în acțiuni antisociale în spațiul școlar. 

Sistemul valoric al adolescentului se conturează de-a lungul formării sale prin procesul socializării, 

atât în familie, cât și în școală și în alte grupuri sociale de apartenență.  

Propunem o aplecare cu atenție asupra conținutului educației religioase care, pe lângă transmiterea 

de informații, să aibă un rol formativ, bine structurat și orientat prin scopuri și obiective specifice. Trăind 

într-o societate creștină, setul de valori și precepte moral-creștine ar trebui să fie cunoscute și însușite de 

semeni iar educația ar trebui să conlucreze în acest sens fiindcă scopul ei este de a modela elevii pentru o 

bună integrare socială.  

Comportamentul prosocial, dezirabil social, asigură o bună integrare a individului în societate 

deoarece nu se abate de la normele sociale și nu pune în pericol funcționarea optimă a societății umane.  

Combaterea conduitei negative trebuie să fie parte a scopului acțiunilor educative, iar formarea 

caracterului moral să caracterizeze demersurile educaționale specifice unei societăți cu rădăcini în credința 

creștină. 
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