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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

 
Actualitatea şi importanţa temei de cercetare. Problema formării culturii 

etnoartistice la elevi este actualizată prin schimbările socio-economice, procesele 
politice, istorice şi culturale care au loc acum în legătură cu problema globalizării. 

Deşi nevalorificat în totalitate, și mai ales din perspective pedagogice, folclorul a 
păstrat autentice valori artistice din domeniul poeziei, prozei, cântecului şi dansului 

popular, unele prezente în forme sincretice, așa cum e cazul teatrului popular, ce 

reunește elemente literare, dramatice, de costumație, coregrafice și în primul rând 

muzicale, în forme foarte diferite. Teatrul popular ne obligă la redefinirea noțiunii 

de patriotism prin prisma atitudinii față de valorile spirituale multiseculare ale 

poporului nostru.  
Dar, cu prudenţă se constată consecinţele negative ale procesului de globalizare 

asupra culturilor naţionale. Este o constatare la îndemâna oricărui observator atent 

la peisajul teoretic şi spiritual în care ne mişcăm la începutul acestui secol.  
Aşadar, este important să găsim calea de a redefini cuvântul „patriotism”, într-o 

formă în care mai ales tinerii să înţeleagă că a fi patriot nu este un slogan. A fi 

patriot înseamnă dragoste pentru semenii tăi, față de trecutul poporului tău, față de 

valorile sale. Tradiţia trebuie să existe în construcţia unui om, ea nu trebuie lăsată 

să moară. Ea ne ajută să ne autodefinim. Doar cunoscând cine suntem, de unde 

venim, ce e cu noi, ne cunoaştem astfel adevărata noastră valoare.  
De o importanţă strategică este faptul că prin educaţia muzicală şi etnoculturală 

folclorul este transmis generaţiilor de elevi, respectând în felul acesta spusele citate 
de L. Blaga „Când aud un cântec popular românesc, îmi vine să cred că muzica e 

anume creată pentru român şi românul pentru muzică. Semănaţi cântece şi flori 
pentru că ele ne fac viaţa mai frumoasă”. Şcoala de astăzi trebuie să revalorifice 

dimensiunea metaculturală, determinând elevul la „co-naissance”, la a se cunoaşte, 

la a se recunoaşte şi a se autocunoaşte cu ajutorul culturii. Capodoperele eposului 

folcloric românesc reprezintă o originală dovadă a libertăţii de a gândi a neamului 

nostru.  
În totalitatea lor, obiceiurile populare se constituie în adevărate „lecţii” pentru 

generaţiile tinere, ele reflectând date esenţiale ale spiritualităţii ţăranului român, 

principiile morale călăuzitoare în viaţa acestuia; în ele regăsim „simplitatea” gândirii 
omului din mediul rural, pentru care o importanţă deosebită o reprezintă credinţa în 

Dumnezeu, iubirea de ţară, familia şi munca. 
Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemei de 

cercetare. Conceptul de cultură a devenit unul de importanţă strategică pentru toate 

disciplinele care studiază universul uman şi social, fiind investit astăzi cu valenţe 

explicative multiple [E. B. Taylor, A. L. Kroeber, E. Cassirer, C. I. Gulian, I. Slavici, 
G. Georgiu]. Viaţa omenirii are două aspecte: unul teluric – civilizaţia, adică 

tehnica materială; altul ceresc, spiritual – cultura sau suma tuturor produselor sufle-
teşti, prin care omul caută să intre într-un echilibru cât mai deplin cu restul creaţiu-
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nii şi, în general, cu universul moral care îl cuprinde. [N. I. Danilevski, 
P. A. Sorokin, B. Malinowski, O. Spengler, A. Toynbee, N. Berdeaev, E. Fromm, 
N. Roerich, I. Huizinga, E. Durkheim ş.a.]. Cercetătorii au încercat să cunoască şi 

să explice cultura ca o apariţie socială, multilaterală. 
Problema etnoculturii, şi dezvoltarea identităţii naţionale la etapa actuală 

capătă o semnificaţie deosebită în viziunea social-filosofică şi psihopedagogică. 

[L. Blaga, N. Iorga, C. Dobrogeanu-Gherea, C. Rădulescu-Motru, N. Silistraru, 
E. Avraam şi alţii]. 

Prin cunoaşterea teatrului popular putem contribui la formarea culturii 
etnoartistice a elevilor – în mod concret – de a le dezvolta capacitatea de a percepe, 
înţelege, trăi valorile culturii naţionale ca un mijloc de recunoaştere şi 

autocunoaştere. [V. Adăscăliţei, T. Alexandru, B. Lajos, A. Becleanu-Iancu şi alţii].  
În ultimii ani se constată o diminuare din ce în ce mai semnificativă a 

prezenţei acestor tradiţii chiar în inima satului, acolo unde ele ar trebui să fie 

practicate cu cea mai mare intensitate. Această marginalizare se datorează în primul 

rând tendinţelor de urbanizare a modului de petrecere a timpului liber al tineretului 
din sate, şi pe de altă parte a plecării acestuia către marile centre urbane. Dacă în 

urmă cu aproximativ 30-40 de ani uliţele satelor româneşti, în perioada sărbătorilor 

de iarnă, erau neîncăpătoare pentru mulţimea de urători şi colindători, trupe de 

teatru popular (Jian, Bujor etc.), jocuri dramatice cu măști (Capra, Ursul, Cerbul, 

Căiuții) astăzi multe dintre ele rămân pustii, aşa încât doar nostalgia „vremurilor 

trecute” însoţeşte trecerea spre un nou an calendaristic. H. de Balzac spunea că în-
văţătura trebuie transformată în fapte, altfel se pierde. Predarea/învăţarea eposului, 

folclorului românesc trebuie să fie realizată, transpusă la nivel practic-aplicativ prin 
valorificarea tradiţiilor naţionale la nivel personal. Prin urmare, idealul educaţional 
în formarea culturii etnoartistice ţine de capacitatea/competenţa elevilor de a fi 

iniţiaţi în practicarea tradiţiilor populare; valorificarea lor în viaţa personală şi în 

cea a societăţii, idei vehiculate în lucrările unor specialiști [N. Bondareva, 
Afanasieva, G. N. Volkov]. 

Deşi problema este una actuală, se simte lipsa cercetărilor în domeniul 

pedagogic, metodologic, precum şi a unui model psihopedagogic de formare la 

elevi a culturii etnoartistice prin teatrul popular, a recomandărilor practice şi a 

unor instrumente/metode de investigare a procesului de integrare a teatrului 

popular în educaţia muzicală – toate acestea constituind un deziderat actual a 

cărei soluţionare ţine de problema cercetării.  

Scopul cercetării constă în stabilirea reperelor psihopedagogice ale 

conceptului de cultură etnoartistică şi elaborarea modelului pedagogic de formare 

la elevi a culturii etnoartistice prin intermediul teatrului popular. 
Cercetarea noastră pornește de la o bază reală: existența încă în practica 

populară de pe Valea Trotușului a unor tradiții ale teatrului popular pe cale să 

dispară sau să capete forme nedorite ce țin de invadarea unor elemente străine în 

conținutul lui.  
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În acest scop, ne-am propus următoarele obiective:  

1. Studierea în plan teoretico-istoric a problemei cercetării; 
2. Valorificarea aspectelor etnoartistice şi muzicologice ale teatrului popular 

românesc; 
3. Stabilirea funcţionalităţii principiilor şi dimensiunilor educaţiei etnoartistice; 
4. Identificarea obiectivelor, metodologiei de formare la elevi a culturii 

etnoartistice;  
5. Elaborarea, experimentarea şi validarea Modelului pedagogic de formare la 

elevi a culturii etnoartistice prin intermediul teatrului popular, pornind de la 
practicarea lui într-un spațiu geografic restrâns, dar care ar putea fi extins spre 

generațiile actuale și spre alte genuri ale culturii populare;  
6. Interpretarea datelor experimentului şi elaborarea concluziilor generale şi a 

recomandărilor practice privind integrarea unor asemenea valori în activitatea 
educațională. 
Metodologia cercetării s-a format din următoarele grupe de metode:  

• metode teoretice: analiza şi compararea, sistematizarea şi generalizarea;  
• metode experimentale: experimentul pedagogic, chestionarea, interviul; 
• metode de analiză statistică şi prelucrare a datelor: testul parametric de com-

parare a două medii calculate pe eşantioane independente, ilustrarea/interpre-
tarea grafică a conceptelor şi ideilor;  

• metode empirice: investigaţia s-a realizat în baza legităţilor, teoriilor, 
concepţiilor, principiilor şi ideilor din domeniul pedagogiei, psihologiei, 

sociologiei educaţiei, pedagogiei populare şi a celei muzicale.  
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei este obiectivată de: 

 Fundamentarea conceptului de cultură etnoartistică; 
 Selectarea şi adaptarea/integrarea în procesul didactic a folclorului românesc, 

în special a teatrului popular de pe Valea Trotuşului. 
 Identificarea/definirea principiilor de formare la elevi a culturii etnoartistice;  
 Elaborarea şi validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare la 

elevi a culturii etnoartistice prin integrarea teatrului popular. 
Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea psihopedagogică a 

formării culturii etnoartistice prin integrarea teatrului popular din perspectiva 
aplicării modelului pedagogic elaborat care a condus în mod eficient la creşterea 

nivelului de cultură etnoartistică a elevilor. 
Semnificaţia teoretică a cercetării constă în identificarea şi aplicarea 

caracteristicilor ştiinţifice privind conceptul de cultură etnoartistică, sistematizarea 

descriptorilor privind formarea culturii etnoartistice, elaborarea criteriilor de 
evaluare a acestuia.  

Valoarea aplicativă a cercetării. Cercetarea oferă sugestii semnificative 

pentru proiectarea unor inedite conţinuturi şi pentru perfecţionarea cadrelor 

didactice universitare și îşi găseşte realizare în interacţiunea principiilor 

culturologice, artistice – pe de o parte – şi educaționale – pe altă parte.  
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Rezultatele ştiinţifice principale  înaintate spre susţinere: 

1. Esenţa şi particularităţile formării culturii etnoartistice la elevi prin 

intermediul teatrului popular din Valea Trotuşului. 
2. Originalitatea şi valoarea etnoartistică a teatrului popular ca factor educaţional 

şi element central al modelului pedagogic elaborat. 
3. Funcţionalitatea principiilor, descriptorilor şi criteriilor de evaluare a culturii 

etnoartistice la elevi.  
Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţionale au fost 

discutate şi aprobate în cadrul şedinţelor catedrei, întrunirilor metodologice, 

Consiliului profesoral şi conferinţelor teoretico-ştiinţifice organizate în cadrul 

Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău (România), Catedrei de Arte şi educaţie 

artistică a Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălţi (Moldova). Ideile de bază au 

fost promovate şi discutate prin intermediul comunicărilor la conferinţe ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare 

internaţională Ştiinţa în nordul Republicii Moldova: Realizări, Probleme, 

Perspective, Bălţi, 2015, Teatrul haiducesc de pe Valea Trotuşului ca valoare 

artistică şi didactică; 2. Modelul didactic de formare a culturii etnoartistice la 

elevi prin integrarea teatrului popular, în Conferinţa ştiinţifică internaţională 

jubiliară consacrată celor a 70 de ani de la fondarea Catedrei Slavistică, Bălţi, 

USARB. 

 Publicarea articolelor la tema de cercetare în reviste de specialitate: 

Conceptualizarea noţiunii de cultură etnoartistică în contextul educaţiei spirituale 

a elevilor // În: Revistă de cultură, ştiinţă şi practică educaţională: Artă şi Educaţie 

artistică, Bălţi, 2010, nr. 1-2 (14-15), p. 67-74, Datini şi obiceiuri strămoşeşti de 

iarnă pe Valea Trotuşului, Judeţul Bacău // În: Revistă de cultură, ştiinţă şi practică 

educaţională: Artă şi Educaţie artistică, Bălţi, 2013, nr. 1 (21), p. 41-44; Repere 

psihopedagogice ale formării culturii etnoartistice la elevi, // În: Revistă de cultură, 

ştiinţă şi practică educaţională: Artă şi Educaţie artistică, Bălţi, 2014, nr. 1 (23), p. 

91-103; Gavriliţă L. Model pedagogic de formare a culturii etnoartistice la elevi 

prin manifestări ale teatrului popular, // În Revista de Ştiinţe socio-umane, p. 43-
51, ISSN 1857-0119, Chişinău, R. Moldova. 

Volumul şi structura tezei include adnotări în limbile română, rusă, engleză, 

introducere, 3 capitole ce includ, tabele, figuri, concluzii generale şi recomandări, 

bibliografia din 173 surse,  201 pagini text de bază, 14 anexe.  
Concepte-cheie: educaţie etnoartistică, cultura etnoartistică, receptarea 

valorilor folclorice, teatrul popular, teatrul haiducesc de pe Valea Trotuşului – 
Jienii, funcţiile educaţiei etnoartistice, cadru didactic. 
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CONŢINUTUL TEZEI 
 

Conţinutul tezei de doctorat cuprinde adnotări în limbile română, rusă şi 

engleză, trei compartimente, concluzii generale, bibliografie 173 surse şi anexe. 

Volumul tezei conţine 201 pagini de text. 
În Introducere este argumentată actualitatea şi importanţa temei de cercetare, 

este formulată problema cercetării şi varianta de soluţionare propusă, scopul şi 

obiectivele, sunt prezentate reperele epistemologice ale cercetării, valoarea 

ştiinţifică şi aplicativă a cercetării care confirmă teoretic şi metodologic noutatea şi 

originalitatea ştiinţifică a investigaţiei. 
Primul capitol intitulat: „Evoluţia istorică a conceptului de cultură 

etnoartistică” prezintă studiul teoretico-istoric axat pe definirea, evoluţia şi 

fundamentarea conceptului de cultură etnoartistică. Interpretarea ştiinţifică a 

termenului cultură etnoartistică este nouă, ceea ce explică abordarea ei insuficientă 

în literatură. Pentru definirea categoriilor fundamentale ale acestei cercetări am 

recurs la analiza lucrărilor următorilor autori: E. B. Taylor, A. L. Kroeber, 
E. Cassirer, C. I. Gulian, I. Slavici, G. Georgiu, N. I. Danilevski, P. A. Sorokin, 
B. Malinowski, O. Spengler, A. Toynbee, N. Berdeaev, E. Fromm, N. Roerich, 
I. Huizinga, E. Durkheim,  А. Luк, L. Blaga, Vl. Paslaru, С. Rădulescu-Motru, 
N. Iorga, C. Dobrogeanu-Gherea, N. Silistraru, N. Bondareva, A.B. Afanasieva, G. 
N. Volkov şi alţii.  

Conceptul de cultură este definit din mai multe perspective, care i-au atribuit 
semnificaţii diverse. Astfel, în opinia unor specialişti, cultura devine sursă de 

proiecţie şi, prin urmare, dezvoltă, inevitabil, etnocentrismul. Ca și în celelalte 

culturi, în cea română conceptul de cultură etnoartistică înregistrează o evoluție 

lentă, ajungând a se diversifica în funcție de specificul ei: literară, muzicală, 

dramatică, coregrafică etc., neignorându-se caracterul ei sincretic. 
Din literatura de specialitate au fost marcate trei mari tendinţe:  
1. estetico-culturală, axată, în principal, pe specificul naţional (etnic) în creaţia 

artistică şi literară;  
2. sociologico-istorică, orientată spre explicarea mecanismelor de constituire a 

etnicului şi naţionalului;  
3. filosofică, interesată de dimensiunile gândirii şi concepţiile etnice şi 

naţionale. 
În acest capitol este cercetată cultura etnoartistică și din perspectivă 

psihologică.  

Apariţia culturii este incontestabil un fenomen legat de evoluţia psihologică a 

omului. Secolul al XX-lea se remarca printr-o predilecţie specială referitoare la 
studiile privind fenomenul cultural sub multiple aspecte (O. Spengler, S. Freud, 
A. Herzberg, H. Arendt, C. Roheim, L. Blaga, P. P. Negulescu, T. Vianu, C. G. Jung, 
Ch. Baudouin, B. Malinowski, Cl. Lévi-Strauss, M. Eliade, E. Papu, F. Druţă, 

P. P. Negulescu S. Freud, J. Piaget. H. Garfinkel, L. Vygotsky R. Shweder 
A. Maslow şi alţii. 
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În cercetare ne axăm pe teoria lui A. Maslow care susţine ideea extrem de 

importantă a creşterii şi evoluţiei umane. Ea aruncă o lumină atât asupra dinamicii 

individuale, cât şi asupra celei colective. Creşterea, evoluţia umană va evolua de la 
necesităţile de subzistenţă spre cele de autoactualizare. Aceasta presupune şi o 

dezvoltare a mediului de viaţă al omului.  
De pe poziţiile psihologiei artelor ne bazăm pe conceptele profesorului 

I. Gagim care remarcă faptul că muzica, în sine, constituie un mijloc important în 

cunoaşterea supremă – cunoaşterea de sine [p. 266], se valorifică în sens pedagogic 

şi psihologic termenul de „trăire” şi se propune ca o treaptă indispensabilă în 

percepţia artei muzicale. 
  

 
 

Fig. 1. Definirea conceptului de cultură etnoartistică 
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Premisele dezvoltării conceptului de cultură etnoartistică în educaţia artistică 

sunt actualizate prin cercetările teoretice şi practice ale lui E. Hanslik, H. Reimann, 
H. Kretzschmar, B. Bartok, C. Orff, E. Jacques-Dalcroze, Z. Kodaly, 
Dm. Kabalevski, G. Breazul, D. G. Kiriac, V. Vasile şi alţii.  

Incursiunea în evoluţia conceptului de cultură etnoartistică ne-a adus la 
concluzia că, reprezentând totalitatea valorilor artistice create de popor de-a lungul 
istoriei, concepută ca rezultat al unei „mutaţii ontologice”, ca stare de conştiinţă de 

sine la nivel de personalitate/individ, reflectă însuşirile spirituale, psihofiziologice 

şi spirituale ale omului. Cercetând pluridimensional (filosofic, etnologic, 
psihologic, psihopedagogic, muzicologic) conceptul de cultură etnoartistică, l-am 
conceptualizat dintr-o perspectivă globală.   

Cultura etnoartistică se prezintă ca un concept sintetic, sincretic, ca o realizare 

filosofică, antropologică, psihologică, artistică a personalităţii. Cultura etnoartistică 

situată între totalitatea valorilor artistice create de popor de-a lungul istoriei şi 

capacitatea de receptivitate estetico-artistică a personalităţii, reprezintă aspectul 

atitudinal şi aptitudinal al poporului (a personalităţii). Prezenţa culturii 

etnoartistice a personalităţii se observă prin capacitatea de reflectare despre arta 
populară, şi aprecierea ei din punct de vedere valoric, care, prin urmare, poate 
asigura existenţa personalităţii, poporului, neamului. 

Capitolul 2 „Originalitatea etnoartistică a teatrului popular românesc din 

Valea Trotuşului” se realizează printr-o analiză etnomuzicologică a folclorului 

românesc fiind cercetate aspectele epistemice ale acestuia, în special ale teatrului 
popular, prin manifestarea lui sincretică. Sunt elucidate caracterele specifice ale 
folclorului românesc, este analizată geografia teatrului popular, în felul acesta 

făcându-se o tipologie a genurilor specifice, fiind remarcată diversitatea şi 

varietatea manifestării lui: teatrul haiducesc, teatrul pe motive biblice, teatrul jucat 
de fete, teatrul de pantomimă, teatrul de păpuşi, manifestări teatrale de Anul Nou, 
urătura, colindul, steaua, brezaia şi turca.  

Se efectuează un studiu mai detaliat asupra datinilor folclorice specifice 

sărbătorilor de iarnă ce se practică în zona centrală a Văii Trotuşului. Prezentarea 

într-o formă sincretică a acestor manifestări din zona Văii Trotușului ne-a permis 
plasarea la locul cuvenit a celor teatrale ce constituie subiectul prezentului demers 
doctoral și conținutul experimentului făcut cu elevii din zonă, conducătoare spre 

mai multe concluzii utile extinderii rezultatelor experimentului și în alte unități 

educaționale și spre alte fenomene culturale asemănătoare. Se atribuie un loc 

important cercetării aspectului muzical în existenţa teatrului popular (este efectuată 

o analiză detaliată a rolului muzicii în manifestările teatrului popular, prin 
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exemplul piesei Jienii. Pentru o analiză detaliată a Jienilor şi pentru evidenţierea 

numerelor muzicale ale spectacolului s-a prezentat textul cules din satul Vâlcele, 
considerându-l reprezentativ pentru Valea Trotuşului.  

Capitolul 3, Activitatea experimental-praxiologică de formare a culturii 

etnoartisitce a elevilor prin intermediul teatrului popular. În acest capitol s-a 
elaborat instrumentarul metodologic. Pentru a ajunge la coordonatele metodologice 
ale dezvoltării culturii etnoartistice a elevilor s-au cercetat funcţiile educaţiei 

etnoartistice. S-au precizat următoarele funcţii: funcţia antropologic-culturală; 

funcţia axiologică; funcţia de socializare; funcţia ocrotitoare (de ocrotire) a 

sănătăţii etc. 

Formarea/dezvoltarea la elevi a culturii etnoartistice prin valorificarea 
manifestărilor teatrului popular necesită din partea profesorului orientarea după un 

sistem teleologic concret şi finit: finalităţi, sistemul de principii, strategii, 

tehnologii, metodologii clar ierarhizate. Formarea/ dezvoltarea culturii etnoartistice 
constituie o parte a personalităţii „depline”. În acest sens, alegerea sistemului de 

principii s-a produs într-o concordanţa nemijlocită cu principiile educaţiei 

moderne, principiile etnopedagogiei, principiile axiologice, principiile educaţiei 

artistice, principiile percepţiei muzicale etc. S-au propus următoarele principii: 

Principiul orientării umaniste; Principiul educaţiei prin şi pentru valori; Principiul 

transpunerii valorilor în fapte de civilizaţie; Principiul sensibilităţii afective; 

Principiul dominării valorilor naţionale perene  etc. 
Cercetarea obiectivelor privind formarea/dezvoltarea culturii etnoartistice la 

elevi a condus la crearea modelului dimensional al educaţiei etnoartistice. Acest 

model s-a axat pe diferite tipuri de educaţie.  
Prin urmare, în cercetare se valorifică obiectivele din educaţia intelectuală, 

educaţia religioasă, educaţia morală, educaţia estetică, educaţia muzicală, educaţia 

teatrală şi educaţia permanentă. 
Conturarea evoluţiei concepţiei despre educaţia etnoartistică, principiile, 

obiectivele şi parametrii generali ai înfloririi teatrului popular cu elementul 

reprezentativ cules din vatra folclorică a Văii Trotuşului – Jienii – au condus la 
crearea premiselor pentru elaborarea unui experiment având ca ţintă valorificarea 

unor asemenea manifestări în practica educaţională. Experimentul a cuprins 

elaborarea materialului experimental, constituirea eşantioanelor pentru aplicarea lui 

şi rezultatele finale, prezentate şi analitic, şi sintetic. Pentru a ajunge la toate 

acestea, am considerat necesară o prezentare succintă a strategiilor şi metodelor de 

dezvoltare a culturii etnoartistice a elevilor şi a modelului pedagogic aplicat în 

experiment. (fig. 2) 

ELEV 

C
o
g
n

it
iv

ă
 

 

P
si

h
o
m

o
to

ri
e
 

C 

U 

L 

T 

U 

R 

Ă 

 

 

E 

T 

N 

C
u

lt
u

ra
 s

p
ir

it
u

a
lă

 
C

u
lt

u
ra

  
et

n
ic

ă
 

O
M

U
L

 ”
lu

ci
fe

ri
c”

, 
„
d

e
p

li
n

”
, 
„
to

ta
l”

 (
L

.B
la

g
a

) 

M
et

o
d

e 
d

in
: e

tn
op

ed
ag

og
ie

; 
E

d
u
ca

ţi
e 

m
o
ra

lă
; 

E
d
u

ca
ţi

e 

m
u
zi

ca
lă

 e
tc

. 

T
eh

n
o
lo

g
ii

  
 

 F
o

rm
e
 

 

curriculare 



11 
 

 
Fig. 2. Modelul  pedagogic de formare a culturii etnoartistice la elevi  

prin integrarea teatrului popular 
 

Crearea modelului pedagogic a avut în vedere realizarea raportului 
antropologic „om – cultură – „om deplin” în care conceptul de cultură este 

definit din mai multe perspective, căruia sunt atribuite semnificaţii diverse.  

Educaţia etnoartistică este realizată prin tehnologii/ metode specifice 

etnopedagogiei, educaţiei morale; educaţiei muzicale etc. şi prevede următoarele: 

teatralizarea, improvizarea, montarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare, 

coparticiparea, trăirea emoţională activă a elevului şi profesorului în acest proces. 
Educaţia etnoartistică este posibilă prin diferite forme, ce pot fi încadrate în 

cele curriculare (opționale), în cele extracurriculare și în cele extrașcolare.  
În cercetarea noastră considerăm important să parcurgem acestea trei etape 

pentru dezvoltarea culturii etnoartistice: precomunicativă; comunicativă; 

postcomunicativă. 
Drept finalitate a modelului pedagogic este vizată cultura etnoartistică cu 

componentele sale (cognitivă, psihomotorie, atitudinală). Acest concept al culturii 

etnoartistice se fondează pe conceptul filozofic al lui Lucian Blaga, care presupune 
formarea omului „luciferic”, a omului deplin.  
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În experiment au fost incluşi în eşantionul martor și în cel experimental, 

în total 159 de elevi, cu următoarea proveniență (urban – rural) și ca nivel școlar 

(gimnaziu – liceu): Şcoala „G. Enescu”, Moineşti, jud. Bacău, Colegiul Naţional 

„Ferdinand I”, Bacău. 
Rezultatele validării experimentale a modelului pedagogic elaborat ne-a 

condus la posibilitatea analizei dinamicii creşterii a standardelor culturii 

etnoartistice a elevilor. În urma experimentului de formare în cadrul căruia s-a 
validat modelul pedagogic prezentăm rezultatele finale din eşantionul experimental 
şi martor în vederea formarii culturii etnoartistice. 

 

 
 

Fig. 3. Tabloul comparativ în rezultatul experimentului formativ  
în eşantionul  experimental şi eşantionul martor 

 

În eşantionul experimental (EE) tabloul este marcat de o creştere evidentă la 

calificativul „superior”. La componenta „cunoştinţele  etnoculturale”  rezultatele 
au crescut de la 25,6% până la 44,87%; şi respectiv nivelul inferior de la 8,97%   
s-a micşorat la până la 6,41%, nivelul  mediu de la 65,38% a ajuns la 48,72%. 

În cadrul experimentului de formare s-a realizat creşterea nivelului de perfor-
manţe. Cunoştinţele etnoculturale constituie un compartiment indispensabil al 
culturii etnoartistice şi contribuie mult la creşterea indicilor de performanţe la ce-
lelalte componente selectate, la fel ca „gândirea etnoculturală” şi „activitatea etno-
culturală”. Aşteptările noastre s-au confirmat prin analiza rezultatelor primite la 
toate componentele culturii etnoartistice. Aşadar indicele au fost următoarele: 

Interesul pentru cultură etnoartistică a crescut: la etapa de constatare nivelul 
superior a fost prezentat de 14,1% pe când la etapa de formare deja prezintă 6,92%. 

Nivelul inferior considerabil cade de la 19,24% până la 14,1%.  

CULTURA  ETNOARTISTICĂ

14,5%

64%

21,5 %

Cultura etnoartistică în EM

INFERIOR MEDIU SUPERIOR

CULTURA  ETNOARTISTICĂ

4,8%

49,04 % 46,16%

Cultura etnoartistică EE

INFERIOR MEDIU SUPERIOR
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Fig. 4. Dinamica creşterii culturii etnoartistice la compartimentele 

„Cunoştinţele  etnoculturale” şi „Interesul pentru cultură etnoartistică” 
 

Compartimentul Gândirea etnoculturală este la fel marcat de o creştere 

evidentă a indicilor. Elevii au demonstrat gândire etnoculturală dezvoltată, un grad 

înalt de iniţiere.  
O dinamică pozitivă se observă şi la compartimentul Activitatea etno-

culturală. Elevii s-au integrat în activităţile teatral-artistice folclorice propuse. Au 
manifestat un interes sporit faţă de evenimentele culturale promovate la nivel clasă, 

şcoală, judeţ. Au participat la montarea spectacolelor şcolare folclorice consacrate 

sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou.  
Nivelul inferior la elevii iniţiaţi în experimentul pedagogic a descrescut de la 

24,36% până la 17,95%, demonstrând prin aceasta o dinamică a creşterii culturii 

etnoartistice. Nivelul superior a avansat la 15,38%. 
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Fig. 5. Dinamica creşterii culturii etnoartistice la compartimentele  

„Gândirea etnoculturală” „Activitatea etnoculturală” 
 

În eşantionul martor rezultatele au rămas practic la acelaşi nivel. (Figura 6.)  
 

 
 

Fig. 6.  Dinamica creşterii culturii etnoartistice în eşantionul martor 
(Tabloul  comparativ) 

În faza de evaluare a experimentului s-au înregistrat progresele elevilor 

privind dezvoltarea culturii lor etnoartistice. Datele finale evidenţiază sporurile 

obţinute, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, urmărindu-se în paralel 

evoluţia claselor experimentale în raport cu cele martor. 
Pentru a determina dacă progresele observate sunt statistic semnificative s-a 

aplicat același criteriu Fisher. Au fost formulate ipotezele: 
H0: Progresele elevilor privind dezvoltarea culturii lor etnoartistice în 

eșantionul experimental nu sunt mai mari decât progresele elevilor din eșantionul 

martor.  
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H1: Progresele elevilor privind dezvoltarea culturii lor etnoartistice în 

eșantionul experimental sunt mai mari decât progresele elevilor din eșantionul 

martor. 
Pentru a determina valoarea criteriului s-au determinat numărul de elevi și 

cota în procente a elevilor care au progresat în ambele eșantioane. Astfel elevii au 
progresat în dezvoltarea culturii lor etnoartistice trecând de la nivelul inferior la 
nivelul mediu sau de la mediu la nivelul superior. Datele obținute au fost incluse în 

tabelul ajutător. 
 

Tabelul 1. Rezultatele elevilor privind progresul dezvoltării culturii  etnoartistice 
   

Eșantion Este progres Nu-i progres Suma NR % NR % 
EE 15 19,23 63 80,77 78 
EM 3 3,7 78 96,3 81 
Suma 18 11,32 139 87,42 159 

 
Din tabele cu valori critice se determină următoarele valori: 

𝜑 19,23 = 0,91 
𝜑 3,7 = 0,387 

𝜑 ∗𝑒𝑚𝑝=  0,91 − 0,387  
78 ∙ 81

78 + 81
= 3,29 

Valorile critice pentru testul 𝜑 ∗𝑐𝑟  sunt 1,64 (pentru p ≤ 0,05) și 2,31 (pentru  
p ≤ 0,01).  Deoarece 𝜑 ∗𝑒𝑚𝑝  >  𝜑 ∗𝑐𝑟  (pentru p ≤ 0,01) se acceptă ipoteza H1: 
progresele elevilor privind dezvoltarea culturii lor etnoartistice în eșantionul 
experimental sunt mai mari decât progresele elevilor din eșantionul martor. 

Compararea şi interpretarea rezultatelor înregistrate de eşantionul 

experimental faţă de cel martor au confirmat ipoteza cercetării şi au contribuit în 

mod evident, argumentat statistic, la definitivarea problemei cercetării.  
  

 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE 
 

Studiul teoretic şi praxiologic, modelarea teoretică şi validarea prin 

experimentul de formare a reperelor teoretice şi a modelului de formare la elevi 

prin intermediul teatrului popular a culturii etnoartistice probează soluţionarea 

problemei de cercetare cu privire la cerinţele crescânde de valorificare a tradiţiilor 

etnoartistice naţionale în contextul globalizării și evidenţiază insuficienţa teoretică, 

organizaţională şi metodologică în formarea acestora, aducând în teoria şi practica 

educaţiei muzicale un plus de valori, rezumate în următoarele concluzii şi reco-
mandări. 
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1. Relevanţa studiului nostru este impusă de cerinţele tot mai mari ale societăţii 

moderne în ceea ce priveşte formarea culturii etnoartistice la tânăra generaţie. 

Cultura etnoartistică (populară) reprezintă totalitatea valorilor artistice 

(materiale şi spirituale) create de popor de-a lungul istoriei. Cultura etnică este 

rezultatul unei „mutaţii ontologice”, mutaţie care face ca omul să se ridice din 

starea de pre-om sau de animalitate, la statutul de om deplin – cum formula 
același poet – filosof Lucian Blaga. Fiind o dovadă a spiritului creator al 

poporului, cultura etnoartistică, reprezintă aspectul atitudinal şi aptitudinal al 
acestuia, implicând spiritul, afectivitatea, toată fiinţa umană. [GAVRILIŢĂ L., 
Conceptualizarea noţiunii de cultură etnoartistică în contextul educaţiei 

spirituale a elevilor // În: Revistă de cultură, ştiinţă şi practică educaţională: 

Artă şi Educaţie artistică, Bălţi, 2010, nr. 1-2 (14-15), p. 67-74, Categoria B, 
ISSN 1857-0445];  

2. Elementele culturii etnoartistice a unei persoane se manifestă în: interesul şi 

dragostea pentru tradiţiile populare (limbă, obiceiuri, tradiţii, religie ş.a.), 

receptivitatea estetico-artistică, precum şi în capacitatea elevului de a percepe 
arta populară concretizată în mai multe manifestări interferente: a privi, a 
asculta, a auzi, a simţi, a trăi, un anumit volum de cunoştinţe despre folclor, 

toate contribuind la formarea gustului estetic, artistic, avansat, la capacitatea 
de a comenta arta populară, de a o aprecia din punctul de vedere al 
necesităților lui sufleteşti, de a comunica cu şi prin arta populară etc. Drept 
criteriu al unui anumit nivel etnocultural format la elevi este luată capacitatea 

de a integra independent, individual sau colectiv, tradiţii populare în viaţa sa 

personală. [GAVRILIŢĂ L., Repere psihopedagogice ale formării culturii 

etnoartistice la elevi, // În: Revistă de cultură, ştiinţă şi practică educaţională: 

Artă şi Educaţie artistică, Bălţi, 2014, nr. 1 (23), p. 91-103, Categoria B, ISSN 
1857-0445]; 

3. Prin valorificarea aspectelor etnoartistice şi muzicologice ale teatrului popular 

românesc s-a reliefat caracterul sincretic (reunind muzică, literatură, artă 

dramatică şi coregrafie arte vizuale), folclorul românesc şi în special teatrul 
popular constituind un izvor/ mijloc didactic important în formarea culturii 

etnoartistice a elevilor – quod erat demonstrandum. [GAVRILIŢĂ L., 

Conceptualizarea noţiunii de cultură  etnoartistică – obiectiv al educaţiei 

artistice,  În: Starea de a fi român. Editura Alma Mater,  Bacău, 2009, p. 163-
174. ISBN 978-606-527-019-0.]; 

4. În vederea stabilirii reperelor metodologice a fost concepută şi validată 

experimental teleologia educaţiei etnoartistice care a pus în valoare: funcţiile 

şi principiile ei; a conturat dimensiunile educaţiei etnoartistice, a eşalonat 

formele, etapele, metodele şi strategiile educaţiei etnoartistice şi a structurat 

componentele culturii etnoartistice; 
5. Reperele teoretice, rezultatele experimentului de constatare ne-au permis să 

elaborăm o metodologie de formare a culturii etnoartistice a elevilor ce 
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reprezintă instrumentarul tehnologic de organizare-desfăşurare şi monitorizare 

a activităţii didactice; 
6. În conformitate cu concepţiile moderne şi cerinţele curriculare au fost stabilite 

componentele/ descriptorii culturii etnoartistice, care au prevăzut: cunoştinţele 

etnoculturale, interesul pentru cultura etnoartistică, gândirea etnoculturală, 

activitatea etnoculturală; 
7. Prin experimentul de constatare au fost stabilite:   

- datele iniţiale ale cercetării privind nivelul formării/ dezvoltării culturii 

etnoartistice a elevilor; 
- metodologiile  specifice de formare la elevi a culturii etnoartistice;  

8. Rezultatele experimentului de formare, realizat prin aplicarea Modelului 
pedagogic, demonstrează că nivelul culturii etnoartistice la elevii din grupa 

experimentală s-a îmbunătăţit semnificativ în comparaţie cu rezultatele 

elevilor din grupa martor. Datele statistice şi matematice sunt prezentate drept 
dovadă a soluţionării problemei de cercetare. [GAVRILIŢĂ L., Teatrul 

haiducesc de pe Valea Trotuşului ca valoare artistică şi didactică, în 

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională Ştiinţa în nordul 

Republicii Moldova: Realizări, Probleme, Perspective, Bălţi, 2015, pp. 214-

218, ISBN 978-9975-3054-5-7.; GAVRILIŢĂ L., Folclorul în educaţia 

copiilor-cântecul de leagăn. În: Studii de specialitate, vol. 5, Bacău, Editura: 

Didactică și Științifică, 2007, p. 90-94. ISBN 973-86195-9-9; 
9. Cercetarea noastră demonstrează eficienţa educaţiei muzicale prin manifestări 

ale teatrului popular, dezvoltând la elevi nivelul de cultură etnoartistică. 

Educaţia muzicală este componenta esenţială în formarea culturii artistice şi a 
celei spirituale, iar rezultatele cercetării au demonstrat că axarea pe valorile 

etnoartistice ale teatrului popular dezvoltă cultura etnoartistică ce este o 
componentă indispensabilă a culturii muzical-artistice şi a culturii spirituale. 

[GAVRILIŢĂ L., Teatrul haiducesc de pe valea Trotuşului ca valoare 

artistică şi didactică, în Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare 

internaţională Ştiinţa în nordul Republicii Moldova: Realizări, Probleme, 

Perspective, Bălţi, 2015, pp. 214-218,  ISBN 978-9975-3054-5-7.];  
 
 

În baza datelor experimentului considerăm utile următoarele recomandări:  
Instituţiilor de formare profesională iniţială şi continuă li se propune o 

concepţie principial nouă în vederea formării profesionale a cadrelor didactice 

bazate pe dimensiunile, principiile, metodologiile educaţiei etnoartisctice, precum 
și reperele teoretice şi metodologice faţă de cunoaşterea nivelurilor posibile de 

formare  a culturii etnoartistice a elevilor; 
Conceptorilor de curriculum se recomandă includerea în unităţile de 

conţinut a surselor/ valorilor folclorice regionale, ca suport metodologic 
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indispensabil în vederea formării la elevi a competenţelor specifice, culturii 

etnoartistice; 
Cadrelor didactice care realizează educaţia muzicală, educaţia teatrală şi 

populară li se propun sugestii metodologice de proiectare şi realizare a procesului 

de predare-formare-evaluare a valorilor etnoculturale în conformitate cu modelul 

pedagogic ce direcţionează formarea culturii etnoartistice în condiţiile actuale ale 

educaţiei elevilor. 
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ADNOTARE  

Autor: Gavriliţă Laura 
Tema: Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea didactică a 

teatrului popular. 

Structura tezei: introducere, 3 capitole ce includ, tabele, figuri, concluzii generale 
şi recomandări, bibliografia din 173 titluri, 201 pagini text de bază, 14 anexe.  

Termeni-cheie: educaţie etnoartistică, cultura etnoartistică, receptarea valorilor 

folclorice, teatrul popular, teatrul haiducesc de pe Valea Trotuşului – Jienii, funcţiile 

educaţiei etnoartistice, cadru didactic. 
Domeniul de studiu: Didactică şcolară (Muzica) 
Scopul cercetării  rezidă în stabilirea reperelor psihopedagogice ale conceptului 

de cultură etnoartistică şi elaborarea modelului de formare la elevi a culturii 

etnoartistice prin intermediul teatrului popular.  
Obiectivele cercetării: Studierea în plan teoretico-istoric a problemei de 

cercetare; valorificarea aspectelor etnoartistice şi muzicologice ale teatrului popular 

românesc; stabilirea funcţiilor şi principiilor educaţiei etnoartistice; identificarea 

obiectivelor, metodologiei de formare la elevi a culturii etnoartistice; elaborarea, 
experimentarea şi validarea Modelului pedagogic de formare la elevi a culturii 

etnoartistice prin intermediul teatrului popular, pornind de la practicarea lui într-un 
spațiu geografic restrâns, dar care ar putea fi extins spre generațiile actuale; 

interpretarea datelor experimentului şi elaborarea concluziilor generale şi a 

recomandărilor practice privind integrarea unor asemenea valori în activitatea 

educațională. 
Noutatea ştiinţifică rezidă în fundamentarea conceptului de cultură etnoartistică;  

selectarea şi adaptarea/integrarea în procesul didactic a folclorului românesc, în special 

a teatrului popular de pe Valea Trotuşului; identificarea/definirea principiilor de 

formare la elevi a culturii etnoartistice; elaborarea şi validarea experimentală a 

modelului pedagogic de formare la elevi a culturii etnoartistice prin integrarea teatrului 
popular. 

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea psihopedagogică a 

formării culturii etnoartistice prin integrarea teatrului popular din perspectiva aplicării 

modelului pedagogic elaborat care a condus în mod eficient la creşterea nivelului de 

cultură etnoartistică a elevilor. 
Semnificaţia teoretică a cercetării constă în generalizarea caracteristicilor 

ştiinţifice privind cercetările cu referinţă la conceptul de cultură etnoartistică, definirea 

şi caracterizarea noţiunii de cultură etnoartistică, sistematizarea finalităţilor/obiectivelor 

privind formarea culturii etnoartistice, elaborarea criteriilor de evaluare a acestuia.  
Valoarea aplicativă a cercetării este  certificată de Modelul  propus  ca demers 

didactic validat prin experiment; cercetarea oferă sugestii semnificative pentru 

proiectarea unor inedite conţinuturi, pentru perfecţionarea cadrelor didactice, şi îşi 

găseşte realizare în interacţiunea principiilor culturologice, artistice – pe de o parte – şi 

educaționale și pedagogice – pe altă parte.  
Implementarea rezultatelor ştiinţifice au fost valorificate prin publicaţii 

ştiinţifice, prin prezentări în cadrul conferinţelor ştiinţifice, metodice, consiliilor 

profesorale; au fost utilizate în practica educaţională de către cadrele didactice. 
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ANNOTATION 

Author:  Gavriliţă Laura 
Theme:  Ways of using folk theatre to develop students’ ethnoartistic culture 
Thesis structure: introduction, three chapters that include tables, figures, 

conclusions and recommendations, bibliography of 173 titles, 201 pages of main text, 
14 annexes. 

Keywords: Ethno-artistic education, ethno-artistic culture, understanding folk 
values, folk theatre, outlaw theatre from Trotus Valley – Jienii, functions of ethno-
artistic education, teacher. 

Field of study: Didactic School (Music) 
Research aim: establishing psycho-pedagogical benchmarks of the concept ethno-

artistic culture and drawing up a model for developing pupils’ ethno-artistic culture by 
using folk theatre. 

Research objectives: Studying the historical background of the research issue; 
enhancing the ethno-artistic and musicological aspects of Romanian folk theatre; 
establishing functions and principles of ethno-artistic education; identifying objectives, 
methodology of developing pupils’ ethno-artistic culture; elaborating, testing and 
validating the pedagogical model of training pupils’ ethno-artistic culture through folk 
theatre by starting to practice it in a limited geographical area, but which could be 
extended to current generations; interpreting experimental data and drawing up general 
conclusions and practical recommendations regarding the integration of such values in 
the educational activity. 

Scientific novelty lies in substantiating the concept of ethno-artistic culture; 
selecting and adapting/integrating it to/in the teaching process of Romanian folklore, 
especially of the folk theatre from Trotus Valley; identifying/defining the principles of 
developing pupils’ ethno-artistic culture; developing and experimentally validating the 
pedagogical model of developing pupils’ ethno-artistic culture by using folk theatre; 

The scientific problem that has been solved lies in the psycho-pedagogical 
substantiation of developing the ethno-artistic culture by integrating the folk theatre 
from the perspective of using the psycho-pedagogical model that has been developed. 

The theoretical significance of the research consists in generalizing the scientific 
characteristics of research concerning the concept of ethno-artistic culture, defining and 
characterizing the notion of ethno-artistic culture, systematizing the aims / objectives of 
developing ethno-artistic culture, developing evaluation criteria for assessing it. 

The applicative value of the research is certified by the suggested Model as a 
teaching demarche validated by experiment. The research provides significant 
suggestions for designing some original contents, for the teachers’ continuous learning. 

It can be used in the interaction between culturological and artistic principles, on one 
hand, and educational and pedagogical principles - on the other. 

The implementation of scientific results was done through scientific publications, 
presentations during scientific conferences, professorial councils. They were used in the 
educational practice by teachers and educators. 
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АННОТАЦИЯ 

Автор: Гаврилицэ Лаура 
Тема: Формирование этнохудожественной культуры учеников посредством 

изучения народного театра. 
Структура диссертации: диссертация состоит из введения, трех глав, общих 

выводов и предложений, библиографии и аннотации (на румынском, английском и 

русском языках), списка аббревиатур, 201 страниц основного текста, таблиц, рисунков 

и 14 приложений. 
Ключевые слова: этнохудожественное воспитание, этнохудожественная 

культура, восприятие фольклорных ценностей, народный театр, гайдуцкий театр 

Jienii, характерный географической зоне Валя Тротушулуй, Румыния;  
Область исследования: школьная дидактика (музыка) 
Цель диссертации состоит в определении концептуальных, психопедагогических 

основ понятия этнохудожественная культура и разработки педагогической модели 

основанной на изучении народного театра с целью формирования 

этнохудожественной культуры у учащихся. 
Задачи исследования: изучить и охарактеризовать этноценностные, 

этнохудожественные ориентации как педагогическую категорию на основе 

теоретического анализа философской, психолого-педагогической и научно-
методической литературы; определить педагогические критерии, формы и методы, 

этнокультурный потенциал, особенности формирования этноценностных и 

художественных ориентаций; разработать модель педагогической работы по 

формированию этнохудожественной культуры у учащихся.  
Новизна и оригинальность исследования: впервые исследуется процесс 

формирования этнохудожественной культуры у учащихся посредством изучения и 

применения в образовательном процессе народного театра как этнокультурной и 

художественной ценности, разработана педагогическая модель по формированию 

этнохудожественной культуры, разработан критериально-оценочный комплекс 

количественного оценивания по уровням. 
Научная проблема решенная в рамках исследования, состоит в 

психопедагогическом формировании этнохудожественной культуры путем 

интегрирования народного театра с позиций применения разработанной 

психопедагогической модели эффективной в успешном развитии у детей 

этнохудожественной культуры. 
Теоретическая значимость исследования состоит в обобщении, уточнении 

новых аспектов трактовки понятия этнохудожественная культура, раскрытие 

особенностей организации процесса этнохудожественного воспитания посредством 

изучения регионального народного театра, разработке критериев оценивания 

этнохудожественной культуры у учащихся. 
Практическая ценность исследования заключается в разработке 

психопедагогической модели и ее внедрения в этнохудожественный воспитательный 

процесс на экспериментальном уровне. 
Внедрение научных результатов было подтверждено научными публикациями, 

выступлениями на научных и методических конференциях, на педагогических 

советах, а также использованием в педагогической  деятельности  учителями,  

воспитателями. 
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