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 NORME MORALE 

Citiţi ṣi din manualul de semestru al II-lea, paginile 6-7 

În orice comunitate umană, convieţuirea presupune respectarea legilor ţării, precum şi a 

unor reguli de bună-cuviinţă. Legile ţării sunt obligatorii şi aplicarea lor este supravegheată de 

către organe specializate (poliţie, tribunale, judecătorii). 

Regulile bunei-convieţuiri sunt norme morale, în aparenţă voluntare, nerespectarea lor 

fiind sancţionată doar prin dezaprobarea ce vine din partea oamenilor din jurul nostru. Cu 

acest tip de reguli se ocupă o disciplină filosofică numită etică.  

Normele morale se bazează pe valorile umane fundamentale: bine, frumos, adevăr, 

dreptate, cinste, respect. 

A te comporta după regulile morale înseamnă a te integra comunităţii din care faci parte. 

A încălca normele morale înseamnă a te autodenunţa ca om lipsit de educaţie, ca om 

lipsit de respect faţă de semeni. 

Aplicaţia 1: 

Analizaţi tipurile de fapte prezentate mai jos şi grupaţi-le după cum consideraţi că este 

corect în următoarele 3 grupe : 

a. Fapte ce ţin de legile 

statului şi se pedepsesc ca 

atare 

b. Fapte pe care le acceptăm 

ca norme morale 

c. Fapte inacceptabile 

   

- a saluta respectuos pe cunoscuţi; 

- a saluta ironic pe necunoscuţi; 

- a spune adevărul; 

- a spune numai o parte din adevăr; 

- a fi punctual la şcoală; 

- a fi punctual la autobuz sau tren; 

- a vorbi urât cu cei mai mici sau mai 

slabi decât noi; 

- a da bani săracilor; 

- a contrazice pe cei mai în vârstă; 

- a păstra curăţenia în şcoală; 

- a umbla curat şi ordonat; 

- a nu rupe florile din parcuri; 

- a minţi părinţii sau profesorii, 

pentru a scăpa de pedeapsă; 

- a fura cireşe din grădina vecinului; 

- a lovi pe cei obraznici, care te 

supără; 

- a copia la test, numai atunci când 

nu te-ai putut pregăti pentru că ai 

fost bolnav; 

- a vorbi de rău pe prietenul care te-a 

supărat; 

- a nu cumpăra bilet de autobuz; 

- a-ţi însuşi un obiect pe care l-ai 

găsit; 

- a cere scuze părinţilor, prietenilor, 

dacă ai greşit; 

- a trage cu urechea la ce vorbesc 

alţii; 

- a falsifica notele din carnetul de 

elev; 

- a sparge geamurile şcolii; 

- a fura obiecte din magazin sau din 

locuinţa altora; 

 


