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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea şi importanţa temei de cercetare. Cultura reprezintă totalitatea
valorilor materiale şi spirituale create de om în procesul activităţii sociale şi individuale
desfăşurate de-a lungul existenţei sale istorice. A. D. Xenopol afirmă că „importanţa
nemijlocită a culturii naţionale este că menţine şi dezvoltă un popor la conştiinţa de
sine”, fiind în consens cu Hegel „popoarele sunt ceea ce sunt înfăptuirea lor” [18, p.37].
Cultura spirituală românească a pornit de la cuvânt, artă, muzică, obiceiuri, jocuri şi
ritualuri, acoperind o arie întinsă din existenţa sa. Cultura populară, este recunoscută ca
bază a culturii moderne şi trebuie privită ca un tot întreg de manifestări spirituale, nu
drept ceea ce învaţă omul de la ceilalţi oameni, nici ca raportul dintre mit şi revelaţie, şi
nici ca mister întru relevare sau matrice stilistică. Asemuitoare structurii genetice,
cultura populară, sintetic este cantitatea dialectică de efort uman concentrat în valori
durabile, perene şi transmisibile, întrucât au în conţinutul lor idealuri neîmplinite de
generaţiile trecute, transmise ca mesaje de împlinire pentru generaţiile viitoare,
răspândindu-se prin viu grai, trecând graniţele impuse de cenzura scrisului şi de ierarhia
socială [2, p. 68].
Educaţia copiilor este funcţia primordială a omenirii. De la apariţia omului
raţional în istoria societăţii nu a fost fiinţă care să nu educe şi să nu fie educat şi istoria
educaţiei afirmă că munca a creat, în primul rând, educaţia. Însuşi omul asigură
progresul muncii. De la generaţie la generaţie munca a devenit mai diversă şi mai
perfectă, trecând desigur prin schimbări progresive şi educaţie. Gusti D. afirmă „Azi
când lumea e de acord că şcoala este singura cale de propăşire, se cade ca tot ce e forţă în
fruntea statului să se pună în serviciul ei. Fără şcoală, organizaţia juridică şi politică a
acestui stat este clădită pe nisip” [32, p. 115].
„Homo sapiens” este omul educabil şi omul care educă, este fiinţa înzestrată cu
morală, căruia îi este caracteristic conştientizarea activităţii de muncă. Omul gândeşte,
vorbeşte, activează, este unica fiinţă de a conştientiza scopul educaţiei şi să o conducă la
nivelul educaţiei reciproce şi autoeducaţiei. Din necesitatea de a crea un mediu
educaţional sigur şi stimulativ pentru fiecare copil [6, p.170], [9, p.182], necesitate
prevăzută în convenţia ONU privind Drepturile Copilului, care stipulează că „fiecare
copil are dreptul la o educaţie ce favorizează dezvoltarea personalităţii, talentelor,
abilităţilor mentale şi fizice în toată amploarea lor” [10, p. 202].
Din dispoziţiile generale ale Codului Educaţiei a Republicii Moldova, Art.4
desprindem idei privind importanţa realizării idealului şi a obiectivelor educaţionale,
formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, promovarea valorilor general-umane şi a
aspiraţiilor de integrare europeană ale societăţii [7, p. 4-5], fiind premisa importantă
pentru cultivarea valorilor în familia. Spaţiul necesar pentru armonizarea relaţiilor dintre
bărbat şi femeie, şi, ulterior pentru educarea copiilor este casa părintească. Familia
reprezintă un sistem alcătuit din mai multe persoane ce interacţionează şi ale căror
comportamente, atitudini sunt interpretate şi intercorelate. În Codul familiei „Relaţiile
familiale sunt reglementate în conformitate cu următoarele principii: monogamie,
căsătorie liber consimţită între bărbat şi femeie, egalitate în drepturi a soţilor în familie,
sprijin reciproc moral şi material, fidelitate conjugală, prioritatea educaţiei copilului în
familie, manifestarea grijii pentru întreţinerea, educaţia şi apărarea drepturilor şi
intereselor membrilor minori şi ale celor inapţi de muncă ai familiei, soluţionare, pe
cale amiabilă, a tuturor problemelor vieţii familiale, inadmisibilitate a amestecului
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deliberat în relaţiile familiale, liber acces la apărarea, pe cale judecătorească, a
drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor familiei” [8, Art. 2(3)]. Aceste idei sunt
primordiale în contextul etnopedagogiei familiei.
Familia se prezintă ca o moleculă a educaţiei populare. Ea asigură individualizarea
scopurilor şi conţinutul procesului educativ, ea creează condiţii pentru dezvoltarea
copiilor, pentru transmiterea experienţei sociale a generaţiilor [27, p.34].
Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemei de
cercetare. O contribuţie evidentă la definirea noţiunilor valoare etnică şi orientare
etnovalorică şi formarea culturii etnopedagogice o au lucrările semnate de Vianu T.
[31], Blaga L. [4], Andrei P. [1], Pâslaru Vl. [22], Cuznetov L.[11], Stănciulescu E. [29],
Silistraru N. [26], Cojocaru-Borozan M. [10], Volcov G. [34], Bromlei Iu. V. [33], etc.
Abordările referitoare la conştiinţa naţională, la educaţia respectului faţă de valorile
şi orientările etnovalorice sunt prezentate în lucrările teoretico-aplicative, elaborate de
autorii Pâslaru Vl. [22], Cuzneţov L. [11], Stănciulescu E. [29], Silistraru N. [25, 26],
Patraşcu D. [20], Cojocaru-Borozan M. [10] Avram I. [3], Golubiţchi S. [17], Tomilina
L.[30], ş.a.
N. Silistraru, abordând problema interacţiunii pedagogiei populare cu ştiinţa
pedagogică, a fundamentat bazele etnopedagogiei în Republica Moldova ca un sistem
integrator de cunoştinţe teoretico-praxiologice [26, p.11].
Vl. Pâslaru avansează o nouă definiţie a valorii, concepută pe unitatea lucrurilor,
fiinţelor, gândirii şi a educaţiei: „însăşi definiţia valorii este o valoare, ca şi educaţia
pentru valori, care de asemenea este valoare, calitatea producerii creaţiei lucrurilor,
precum şi esenţa acestora, calitatea lor de lucruri produse/create în lume, acestea fiind şi
prima coordonată a definirii valorii”. Relaţia om-om presupune atingerea unui astfel de
grad de dezvoltare cognitivă, afectivă şi psihomotorie, care permite individului să se
conştientizeze atât ca valoare intrinsecă, irepetabilă, cât şi ca parte componentă a întregii
omeniri [22, p. 5-9].
Familia a avut întotdeauna o influenţă decisivă asupra educaţiei, capabilă să
reacţioneze şi să contribuie la dezvoltarea societăţii, căreia îi datorăm virtuţile neamului
[13, p.33].
S.Baciu remarcă, că pentru omul din popor, educaţia ca necesitate, în vederea
formării omului ca om n-a fost pusă niciodată sub semnul întrebării, cel mai bine sesizăm
acest lucru în proverbe şi zicători [3, p.14].
În toate timpurile tema părinţilor şi copiilor a fost piatră de intrigă a societăţii.
Rezolvarea problemelor de gen, neam, rudenie n-au fost întotdeauna simple, de aceea
astăzi mulţi le ocolesc şi le abandonează, susţine D. Patraşcu [20, p.7]. Formarea
etnoculturii educabililor în procesul activităţii educaţionale prin utilizarea materialelor
etnoculturale îşi găseşte reflecţie în lucrările lui N. Silistraru [25], Vl. Pâslaru [21, p. 7781], S.Baciu [3, p. 40-44].
Analiza educaţiei familiale din perspectivă etnovalorică a dezvăluit contradicţiile:
 între cerinţele tot mai mari ale societăţii de a reintroduce în temeliile educaţiei şi
valorile educaţiei populare şi lipsa unui concept ştiinţific şi a unui sistem metodologic de
formare a acestora;
 între importanţa formării la copiii moderni, în familie, a orientărilor axiologice
etnice şi insuficienţa formării etnopedagogice a părinţilor acestora;
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 între cerinţele promovării educaţiei populare la preşcolari şi insuficienţa formării
educatorilor în acest domeniu;
 între potenţialul considerabil al educaţiei permanente a copiilor în familie şi
insuficienţa explorării acestuia prin mijloace educative moderne.
Contradicţiile date au condus la identificarea problemei cercetării: Care sunt
dimensiunile etnopedagogice ale familiei moderne din spaţiul educaţional al R. Moldova
şi cum poate fi acesta valorificat în contextul proceselor de globalizare a valorilor şi
educaţiei, pentru a experimenta şi demonstra potenţialul formativ al acesteia?
Direcţiile cercetării: modelele educaţiei permanente ale familiei rezultă din:
 rolul educativ al familiei şi necesitatea conştientizării acestuia de către părinţi;
 principiile educaţiei populare;
 identificarea oportunităţilor de valorificare a culturii populare în formarea
orientărilor axiologice la preşcolari.
Scopul cercetării rezidă în stabilirea fundamentelor etnopedagogice şi elaborarea
Modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva
etnopedagogiei familiei.
Obiectivele cercetării:
 reconsiderarea semnificaţiei conceptului de identitate etnică şi mediu etnic ca
valori ale etnopedagogiei familiei;
 stabilirea fundamentelor epistemologice ale etnopedagogiei familiei din perspectiva
etnovalorică;
 elaborarea Modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari
din perspectiva etnopedagogiei familiei;
 elaborarea şi validarea experimentală a curriculumului Etnopedagogia familiei ca
model de educaţie permanentă.
Metodologia cercetării ştiinţifice include documentarea ştiinţifică, anchetarea,
metode experimentale (observaţia, interviul, conversaţia euristică, studierea
comportamentului subiecţilor prin observaţie), experimentul pedagogic, metode statistice şi
matematice.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în stabilirea fundamentelor
epistemologice ale etnopedagogiei familiei din perspectiva etnovalorică; consemnarea
perspectivelor de abordare a etnopedagogiei familiei ca o prioritate naţională; valorificarea
culturii populare în formarea orientărilor axiologice la preşcolari şi descrierea valorilor
culturii naţionale.
Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare constituie formarea orientărilor
axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei prin întemeierea teoretică
şi validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la
preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei; elaborarea şi validarea experimentală a
curriculumului Etnopedagogia familiei ca model de educaţie permanentă pentru educaţia
preşcolară în vederea promovării culturii populare în spirit etnovaloric.
Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în: stabilirea fundamentelor
etnopedagogice ale educaţiei copiilor în familie, actualizarea conceptelor specifice
cercetării: identitate etnică, etnocultură, stereotipuri etnice, cultură populară, mediu
etnic, familie, educaţie familială, educaţie populară, etnopedagogia familiei, educaţie
permanentă, modele ale educaţiei, factori etnopedagogici; descrierea fundamentelor
etnopedagogice ale educaţiei copiilor în familie prin valorile culturii populare, elaborarea
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Modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva
etnopedagogiei familiei; elaborarea curriculumului Etnopedagogia familiei ca model de
educaţie permanentă.
Valoarea aplicativă a cercetării constă în: reconsiderarea posibilităţilor de optimizare
a educaţiei în familie din perspectivă etnică, implementarea şi validarea experimentală a
curriculumului Etnopedagogia familiei ca model de educaţie permanentă pentru educaţia
preşcolară; formarea la educatori şi părinţi a reprezentărilor, privind oportunităţile largi şi pe
termen lung ale educaţiei populare a preşcolarilor prin valorile culturii populare ca modele
de educaţie permanentă a generaţiilor în creştere; valenţe formative ale concluziilor şi
recomandărilor cercetării pentru dezvoltarea educaţiei preşcolare pe dimensiunea
etnovalorică.
Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:
1. Esenţa şi particularităţile formării axiologice la preşcolari din perspectiva
etnopedagogiei familiei.
2. Etnopedagogia familiei ca model de formare a orientărilor axiologice la preşcolari în
contextul mediului etnic al copilului.
3. Permanenţa educaţiei şi culturii populare axate pe folclor, tradiţii de familie - modele de
formare axiologică la preşcolari.
4. Impactul formării orientărilor axiologice la preşcolari prin etnopedagogia familiei constă
în consolidarea culturii populare şi instituirea valorilor familiale axate pe omenia şi
înţelepciunea etnică.
Aprobarea şi validarea rezultatelor ştiinţifice este asigurată de investigaţiile
teoretice şi experienţiale la tema cercetării, prezentate în reviste ştiinţifice: Modele
etnopedagogice de educaţie a copilului preşcolar. În: Arta şi educaţia artistică. Revista
de cultură, ştiinţă şi practică educaţională, 2012, nr. 2; Valori etnopedagogice ca modele
de formare a culturii populare la elevi. În: Arta şi educaţia artistică. Revista de cultură,
ştiinţă şi practică educaţională, 2013, nr. 2 (22); Cultura populară-model de educaţie şi
consiliere a părinţilor. În: Arta şi educaţia artistică. Revista de cultură, ştiinţă şi practică
educaţională, 2013, nr. 2 (22); Folclorul şi tradiţiile de familie şi contribuţia lor la
formarea orientărilor axiologice la copii. În: Revista de ştiinţe socio-umane, 2015, nr.2
(30), Etnopedagogia familiei. În: Revista Ştiinţe ale educaţiei, 2012, nr. 1; în culegeri
ştiinţifice: Semnificaţia educativă a culturii populare – model de educaţie. În: Probleme
actuale ale ştiinţelor umanistice. Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor.
Vol. XIII. Partea II. Chişinău: Tipogr. UPS „Ion Creangă”, 2014; în materialele
conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale: Etnopedagogia familiei ca model de
educaţie. În: Copilul de la cunoaştere la modelare. Sesiune de comunicări. Sibiu: Centrul
Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, 2011; Factorii etnopedagogici ca
modele de educaţie. În: Copilul de la cunoaştere la modelare. Sesiune de comunicări.
Sibiu: Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, 2011 etc.
Publicaţiile la tema tezei: 9 lucrări ştiinţifice: articole în reviste ştiinţifice (6)
şi participări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale (3).
Volumul şi structura tezei includ adnotări în limbile română, rusă şi engleză,
introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 191 surse, 6 anexe.
Concepte-cheie: identitate etnică, etnocultura, stereotipuri etnice, cultură
populară, mediu etnic, familie, educaţie familială, educaţie populară, etnopedagogia
familiei, educaţie permanentă, modele ale educaţiei, factori etnopedagogici.
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CONŢINUTUL TEZEI
În Introducere este argumentată actualitatea problemei abordate, sunt formulate
scopul şi obiectivele, sunt relevate reperele teoretice ale cercetării şi descrise valoarea
ştiinţifică şi praxiologică a cercetării, se susţine teoretic şi metodologic noutatea
ştiinţifică şi originalitatea investigaţiei privind formarea axiologică la preşcolari din
perspectiva etnopedagogiei familiei.
În Capitolul 1. „Problema identităţii etnice - premisă de formare a
orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei”,
ancorate cultural, valorile emoţionale ale familiei: stilul psihoemoţional de comunicare,
modelele de conduită morală, convingerile şi atitudinile, standardele estetice şi etice
sunt rezultatul conjugării a două sisteme de valori afective aduse în noul cuplu din
familiile de origine ale partenerilor. Convergenţa nivelului de educaţie al partenerilor şi
gradul de compatibilitate psiho-socio-culturală a partenerilor determină aria
repertoriului comun al valorilor emoţionale ale cuplului familial (RCVEF), pe care
partenerii îl acceptă, îl adoptă de comun acord ca norme/principii/reguli de
comportament afectiv în familie. Perpetuarea şi producerea noilor valori ale culturii
generează motive pentru învăţarea continuă a acestora în scopul creării unei imagini
sociale dezirabile a cuplului. Educaţia/autoeducaţia în cuplul familial are valoare
distinctă pentru copil, ajutându-1 să se orienteze în câmpul valorilor, să aleagă luând
decizii. Aflat mereu în faţa alternativelor, cuplul familial învaţă să-şi trăiască viaţa
împreună cu responsabilitate.
Responsabilă de păstrarea şi dezvoltarea, administrarea şi transmiterea
patrimoniului cultural afectiv al familiei este „Ea” - Femeia - Soţia - Mama, care
supraveghează calitatea emoţională a mediului familial. „El” veghează disciplina
emoţională a membrilor familiei şi prin status-rolurile sale se face responsabil de
sporirea potenţialului formativ al familiei, de valorificarea factorilor favorizanţi
dezvoltării emoţionale optime şi de excluderea blocajelor dezvoltării armonioase ale
familiei, amplificând cultura emoţională a societăţii. Calitatea investiţiilor afective în
mediul familial contribuie la dezvoltarea retroacţiunii comunicării emoţiilor şi extinderea
repertoriului comun al valorilor afective familiale. Astfel, partenerii de cuplu ajung să
gândească, comunice, acţioneze, decidă la fel, devenind tot mai mult un tot întreg
armonios.
Analizând factorii şi metodele care influenţează formarea identităţii etnice şi
impactul ei în societatea în care trăieşte, distingem mecanismele de reglare a
comportamentului social în societate de pe poziţia conceptului de eu [30, p.48].
Conceptul eu-lui înglobează toate cunoştinţele individului despre sine şi cum se
apreciază el pe sine. Conceptul dat se manifestă atât în sfera conştientă, cât şi la cea
inconştientă, redau reflecţiile omului către sine însuşi, reprezentate prin emoţii.
Orice individ, de obicei, aderă la un grup social cu care împărtăşeşte în comun o
serie de sentimente. Aceste sentimente se pot manifesta cu privire la familie, ţară/popor,
etnie, ideologie.
Interacţiunea indivizilor de aceeaşi vârstă le reglementează viaţa însăşi. Buna-cuviinţă se
solicită în toate activităţile cotidiene ale individului. Societatea pretinde de la fiecare
membru al ei cinste, corectitudine, întrajutorare, demnitate, prietenie, ajutor (căci
prietenul la nevoie se cunoaşte), iertare (că n-a vrut!) şi port frumos (ceea ce
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concentrează într-o expresie idealul de comportament faţă de semeni). Demnitatea este
virtutea cardinală a relaţiei omului cu sine.
În Capitolul 2. „Pedagogia populară - nucleu al orientărilor axiologice la
preşcolarii mari din perspectiva etnopedagogiei familiei” în concepţia poporului român,
idealul de om este omul de omenie. Acesta întruneşte toate virtuţile general-umane:
bunătate, cinste, demnitate, frumuseţe sufletească, hărnicie, curaj, destoinicie,
respingerea nedreptăţilor etc. Toma Alimoş - viteaz cum n-a mai stat, Făt Frumos şi
Ileana Cosânzeana - ca rupţi din soare, Dragoş - mândru ca un soare, Mihai este
Viteazul, Ştefan este cel Mare şi Sfânt, Mircea este cel Bătrân (înţelept); gospodarului i
se urează să fie tare ca piatra, iute ca săgeata; omul trebuie să aibă obraz, să fie cu frica
lui Dumnezeu, să nu dai cinstea pe ruşine, să nu dai cinstea pe un blid de linte, să nu
umbli cu oca mică ş.a.m.d. sunt numeroase faţete ale aceluiaşi ideal: omul de omenie.
Omul de omenie este, prin excelenţă, de o moralitate neîndoielnică. Poveţele pe care
părinţii le dau în permanenţă copilului, direct sau aluziv, sunt partea teoretică a pregătirii
lui pentru a deveni un om de omenie. Practic, părinţii îl ajută să ducă lucrul început până
la capăt, să vorbească şi să tacă la timpul potrivit, să respecte pe cei vârstnici, să fie
drept, cinstit şi demn, să preţuiască şi să făptuiască binele.
Omul înţelept are, în primul rând, răbdare şi stăpânire de sine - frâu, este aşezat, e
în toate minţile, e cu cap, e limpede la cap, e cu scaun la cap, este cumpătat şi are spirit
prevăzător Desigur, nu i se poate pretinde tânărului, şi cu atât mai mult copilului, să fie
înţelept, pentru că înţelepciunea se dobândeşte cu timpul, pe măsura acumulării
experienţei de viaţă, pentru că omul cât trăieşte, învaţă. Dar poate fi sfătuit să fie drept,
modest, să aibă stăpânire de sine, să nu se întovărăşească cu cei răi. Mintea trebuie
dobândită la timp, nu mintea românului cea de pe urmă.
Programul concret al desăvârşirii personalităţii umane a apărut şi s-a dezvoltat în
dependenţă de condiţiile istorice ale fiecărui popor. Specificul premiselor vieţii umane se
reflectă în idealul naţional al personalităţii. Percepţiile general-umane despre frumos şi
bine sunt caracteristice tuturor etniilor conlocuitoare în Republica Moldova, care
apreciază cumsecădenia, inteligenţa, hărnicia, sinceritatea, curajul, vitejia, mărinimia,
nobleţea, bunătatea.
Idealul uman în relaţie cu integritatea umană este definitorie în educaţia populară a
familiei. Nivelul perfecţiunii umane este în concordanţă cu cel al dezvoltării sociale. În
pedagogie prezintă interes încercarea de a se clasifica virtuţile poporului după
importanţă. Astfel că prima pe scara valorilor se consideră hărnicia, apoi inteligenţa,
sănătatea, frumuseţea, ospitalitatea. În privinţa inteligenţei aceasta avea mai multe
semnificaţii care cuprindeau diverse trăsături morale, îndeosebi se sublinia tendinţa
nelimitată spre perfecţiune. În sensul că, scopurile educaţiei implică de fapt, preocuparea
pentru personalitatea desăvârşită. Din momentul apariţiei copilului, băiatului i se urau:
„Acest băiat ce l-am ridicat să fie norocos şi mintos, şi voios, şi drăgăstos, şi sănătos, şi
învăţat, şi bogat, om de treabă şi luat în seamă!” [26, p. 39], iar fetiţei: „Această copilă
să fie frumoasă, ... şi femeie de treabă, şi luată în seamă!” [Ibidem, p. 40]. În prima
rugăciune în cinstea nou-născutului îl binecuvântau cu apelativele: „să fie voios, sănătos
şi frumos; lucrător, ascultător şi îndurător...”
În acest context, L.Cuzneţov susţine că ,,fiecare grup investigat, fiecare cultură se
caracterizează printr-un sistem specific al educaţiei care corespunde de fapt structurilor
sociale şi culturale” [12, p.45].
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Formarea sentimentelor şi conştiinţei personalităţii preşcolarului necesită utilizarea
ghicitorilor, proverbelor, cântecelor şi poveştilor. A.Buzenco, susţine că orice cultură
populară, stimulând dezvoltarea spirituală a generaţiilor, depune eforturi sporite pentru
ca fiecare individ să fie educat în baza tradiţiilor culturale şi istorice. În acest sens,
pedagogia populară este o comoară inepuizabilă de înţelepciune populară, care educă
individul în spirit naţional şi general-umane, ceea ce favorizează formarea personalităţii
în interacţiune cu alţi membri ai societăţii [5, p.68].
O deosebită importanţă constituie tema funcţionării mediului copiilor în mijlocul
familiei. Colectivele copiilor din familiile înrudite creează un socium etnopedagogic
specific. Datorită lui se mai păstrează tradiţiile pedagogiei populare. Interpretarea acestui
socium se manifestă prin vacanţele copiilor petrecute la bunei. Străbunicii sunt foarte
mândri şi fericiţi când se adună copiii, nepoţii şi strănepoţii. Se consolidează un
conglomerat etnopedagogic, dar şi în acest caz funcţionarea temporară a mediului
copiilor îşi păstrează autonomia relativă. Aceste întâlniri de vară permit păstrarea
relaţiilor bune, calde şi prietenoase în familie.
O trăsătură caracteristică a cunoştinţelor populare despre copii şi mediul lor, cât şi a
etnopedagogiei familiei, în general, este că informaţiile despre cei mici sunt redate destul
de specific. Ele se caracterizează printr-o terminologie ştiinţifică obişnuită, dar cu un
grad înalt de afecţiune, sunt redate concis, deseori în formă artistică, cu o fantezie
romantică înaltă şi o simbolistică bogată, accesibilă pentru copii. În consecinţă ei sunt
pregătiţi să întâmpine influenţele educative ale adulţilor. Aceste cunoştinţe despre sine,
despre semeni sunt transformate de mediu din obiect în subiect al procesului educaţional.
Cercetătorii opinează, precum că în noţiunea de mediu se includ: factorii sociali,
culturali, economici şi condiţiile naturale a vieţii oamenilor. Noi împărtăşim acest punct
de vedere şi, dezvoltându-l, remarcăm: social este totul ce se referă la activitatea de
viaţă a omului în societate, de aceea la studierea acestui aspect trebuie luaţi în
considerare factorii existenţiali, factorii etnici şi alţi factori.
Alţi cercetători numesc al doilea mediu natural mediul obiectual, creat de mâinile
omului, evidenţiind în calitate de trăsătură specifică, ceea ce proprietăţile estetice
determină valoarea ei culturală (N.Silistraru, C. Rădulescu-Motru, Vl.Pâslaru). De aici
rezultă noţiunea „mediul obiectual - estetic”. Tot ceea ce se percepe vizual şi este estetic
semnificativ, mediul natural sau artificial, prin care el interacţionează, constituie
canavaua structurală a mediului obiectual – estetic. Ea are o anumită influenţă asupra
sferelor emoţională, volitivă şi raţională a conştiinţei şi comportamentului personalităţii,
determină caracterul transformărilor şi noilor inserţii, este un stimulator în perfecţionarea
mediului.
Capitolul 3. „Investigaţii experimentale de formare a orientărilor axiologice la
preşcolarii mari din perspectiva etnopedagogiei familiei”. În baza studiului literaturii
de specialitate, modelul este conceput ca un subsistem pedagogic (teoretic şi
praxiologic) de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectivă
etnopedagogiei familiei, în cadrul sistemului de educaţie preşcolară, şi are la bază
următoarele abordări:
 Abordarea sistemică prevede formarea orientărilor axiologice la preşcolari în cadrul
paradigmei integrate a educaţiei preşcolare la nivel formal, nonformal şi informal.
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Abordarea formativă presupune influenţele asupra personalităţii copilului, corelând
adecvat domeniile cognitiv, afectiv şi comportamental în contextul etnopedagogiei
familiei.
 Abordarea axiologică şi etnopedagogică presupune asimilarea de către copil a unui
sistem de valori naţionale perene: munca, cinstea, omenia, dreptatea, bunătatea etc.
 Abordarea curriculară reprezintă un demers structural şi funcţional care include:
sistemul de obiective, conţinutul educaţional, strategii educative şi evaluative.
 Abordarea psiho-pedagogică este reprezentată de particularităţile dezvoltării
preşcolarului în raport cu valorile noţionale/ comportamentale.
Aceste abordări determină şi un sistem de principii ca fundament al elaborării
modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva
etnopedagogiei familiei. Având drept criteriu analiza fenomenului educaţional şi a celui
etnopedagogic, principiile se grupează în trei categorii: principiile pedagogiei populare,
principiile pedagogice generale; principiile axiologice.
Obiectivele formarii orientărilor axiologice la copiii preşcolari sunt expresii ale
unor determinări socioculturale şi etnopedagogice şi nu au un caracter spontan, ele sunt
expresii ale unor determinări socioculturale şi etnopedagogice. Ansamblul obiectivelor
propuse se dezvoltă şi se concretizează în cadrul unor conţinuturi care duc la formarea
orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogică.
Proiectarea conţinuturilor în cadrul modelului are la bază abordarea curriculară.
Această abordare presupune: reproiectarea raporturilor existente la nivelul procesului
educaţional între „subiect educator” şi „subiect educabil ”, între materia de studiu
programată şi efectele sale formative pe termen scurt, mediu, lung; centrarea educaţiei
asupra obiectivelor, pentru a asigura nu numai specificarea conţinuturilor, ci şi realizarea
corespondenţei între predare – învăţare - evaluare.
Perspectiva curriculară asigură, pe de o parte, restrângerea, prin aprofundare, a sferei
de Proiectarea conţinutului formării orientărilor axiologice la preşcolari, prin raportare la
curriculumul educaţiei preşcolare, creează premisă realizării educaţiei integraliste şi unor
din perspectiva etnopedagogiei familiei programe individualizate. Această perspectivă
curriculară complexă conferă conţinutului educaţiei axiologice a preşcolarilor un caracter,
în egală măsură, stabil şi dinamic: stabil, prin valorile etnopedagogice selectate,
corespunzător cu obiectivele propuse, şi dinamic, prin specificările şi concretizările
realizate de educator, conform obiectivelor de referinţă şi operaţionale.
Aşadar, conţinutul în cadrul modelului este definit ansamblul valorilor
etnopedagogice selecţionate şi eşalonate, în conformitate cu demersurile curriculumului
educaţiei preşcolare. Sintetic, conţinutul formării orientărilor axiologice la preşcolari poate
fi prezentat printr-un curriculum elaborat de noi în ajutorul educatorului.
Din motive pedagogice, am structurat conţinutul formării orientărilor axiologice la
preşcolari în trei module. Primul modul, Tradiţiile cu specific etnic, include un ansamblu
de tradiţii, privind sărbătorile religioase şi laice, relaţii cu copiii de alte etnii etc. Al doilea
modul, Tradiţiile locale, include jocuri populare româneşti, tradiţiile populare din zonă,
colinzi, cântece, doine, şezători etc. Al treilea modul, Valori culturale şi sociale,
presupune contactul direct al copiilor cu costumul popular, ţesături, încrustaţii în lemn,
produse de olărit, folclorul literar etc. şi cu creatori. Modulul propus în cercetare dezvoltă
curriculumul educaţiei preşcolare şi constituie repere ale proiectării activităţilor educative
privind formarea orientărilor axiologice la preşcolari.
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Fig. 3.1. Modelul pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari
din perspectiva etnopedagogiei familiei
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Eşantionul cercetării. Experimentul pedagogic s-a realizat în cadrul instituţiilor
preşcolare din: comunele Peresecina şi Donici, r-ul Orhei, Măgdăceşti, Măşcăuţi raionul
Criuleni, eşantionul experimental fiind constituit din: Instituţiile preşcolare Peresecina - 48
copii; Donici – 15 copii; Măgdăceşti – 23 copii; Maşcăuţi – 16 copii (Fig. 3.2)

Fig.3.2. Repartizarea copiilor participanţi în cercetare pe instituţii
În etapa experimentului de constatare au fost diagnosticaţi 102 preşcolari şi 88 de educatoare,
care au fost divizaţi egal în câte două grupuri: grup de control şi grup experimental
Pentru studierea problemei despre cunoaşterea tradiţiilor populare şi a folclorului au fost
chestionaţi copiii din grupa mare (5-7 ani) a grădiniţelor din comunele Peresecina şi Donici, r-ul
Orhei, Măgdăceşti, Măşcăuţi, raionul Criuleni. Chestionarea copiilor s-a realizat pe parcursul anului
2014. Au participat la acest chestionar 102 copii dintre care 22 sunt educaţi de bunici, 64 - de părinţi
şi 16 - de părinţi şi bunici. Rezultatele chestionarului sunt înregistrate în Tabelul 3.1.:
Tabelul 3.1. Gradul de cunoaştere a tradiţiilor populare şi a folclorului de către preşcolari
Grup de control
Grup
51
experimental
Itemii
Răspuns
51
Nr.
%
Nr.
%
Au
putut
numi
tradiţiile
30
58,82
30
58,82
Ce tradiţii
populare cunoşti? populare
Nu cunosc tradiţii populare
21
41,17
21
41,17
Copii au numit mai multe
35
68,62
34
66,66
Ce tradiţii
sărbători religioase
religioase
cunoşti?
N-au numit sărbători religioase
16
31,37
17
33,33
Părinţii îi educă prin
11
21,56
11
21,56
comportamentul adecvat din
familie şi societate
Părinţii prin ce
exemple te educă? Au dat răspunsuri evazive
20
39,22
21
41,17
Au pledat pentru biserică,
20
39,22
19
37,25
rugăciune, toleranţă, iertare
Bunicii sunt mai atenţi,
14
27,45
13
25,49
Bunicii prin ce
exemple te educă? binevoitori, îngăduitori
Au dat răspunsuri evazive
20
39,22
22
43,14
N-au răspuns
17
33,33
16
31,37
Povestea educă, că binele
20
39,22
22
43,14
Povestea: ce
învinge
răul
educă?
Poveştile scrise de Ion Creangă
31
36,78
29
56,86
Dacă vor fi racordate şi adaptate
27
52,94
26
50,98
Jocul: ce educă?
la obiectivele jocurilor populare,
vor contribui la formarea morală
a personalităţii
Diverse răspunsuri ce ţin de
24
47,06
25
49,02
colectivitate, grup
Este o învăţătură care vine din
24
47,06
23
45,09
Proverbul: ce
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educă?
Vizionezi TV?
(Ce te învaţă TV?
Ce emisiuni
priveşti? Numeşte
eroii preferaţi)
Despre aceste
noţiuni ce vă
spune
educatoarea?
Ce calităţi vă
educă tradiţiile şi
folclorul?

generaţiile anterioare
Nu ştiu nimic despre proverb
Privesc desene animate,
emisiuni şi filme
Preferă să se joace, de aceea rar
privesc TV
Sunt privaţi de TV, deoarece le
interzice părinţii
Educatoarele folosesc cel mai
des: jocul şi povestea
Au dat răspunsuri evazive
Folclorul influenţează educaţia
copiilor
Cunosc unele specii din
folclorul copiilor
Au venit cu mici deschideri
despre tradiţie: sărbători
pascale, rugăciuni

27
28

52,94
54,9

28
27

54,90
52,9

21

41,2

20

39,2

3

5,9

4

7,8

29

56,86

28

54,90

22

43,14

23

45,09

21

41,2

20

39,2

11

21,6

13

25,5

19

37,3

18

35,3

Acestea şi alte reflecţii sunt ca nişte modele ale educaţiei familiei din perspectivă
etnopedagogică. Copii au remarcat în viziunea lor că bunicii sunt cei mari educatori, menţionând
cumsecădenia, omenia, dragostea faţă de nepoţi şi, în genere, pentru copii. Bunicii ştiu tot, le pot pe
toate şi mereu ne servesc drept exemplu pozitiv în educaţie.
La întrebarea „Povestea ce educă?” am concluzionat că: 39,22% din grupul de control şi
43,14 % din grupul experimental înţeleg, că povestea educă, că binele învinge răul, că personajele
le sunt impunătoare şi ei îşi doresc să fie ca unii eroi din povesti şi basme pentru a schimba lumea
prin omenia lui Făt-Frumos din basm, omenia fiind corelată cu binele şi adevărul împotriva răului;
36,78% din grupul de control şi 56,86% din grupul experimental au numit unele poveşti scrise de
Ion Creangă ca: „Punguţa cu doi bani”, „Capra cu 3 iezi”, „Dănilă Prepeleac”, „Fata babei şi fata
moşneagului” menţionând că prin eroii acestor poveşti sunt oamenii vii care luptă în favoarea
binelui. Ei au mai venit cu aşa exemple de “poveşti” ca: „ La scăldat”, „La cireşi”, „Pupăza”,
„Mioriţa”.
La itemul Despre ce educă jocul răspunsurile au fost distribuite: 52,94% din grupul de
control şi 50,98% din grupul experimental – au pornit de la faptul dacă vor fi selectate şi
sistematizate conform anumitor principii, dacă conţinuturile curriculare vor fi adaptate la
obiectivele jocurilor populare şi vor fi racordate la mecanismele fireşti de formare morală a
personalităţii copilului, dacă ghidarea metodică a jocurilor populare va intenţiona valorificarea
generalului şi specificului etnic codificat în jocurile populare întru formarea profilului moral al
preşcolarului; 47,06% din grupul de control şi 49,02% din grupul experimental au venit cu diverse
răspunsuri ce ţin colectivitatea, grup, dezvoltarea faptul că jocurile populare pot deveni mijloc de
bază în formarea morală a personalităţii preşcolarului.
Proverbul pentru 47.06% din grupul de control şi 45,09 % din grupul experimental este o
învăţătură care vine din generaţiile anterioare despre hărnicie: Omul cât trăieşte învaţă; despre
omenie: Omenia e mai scumpă ca avuţia, despre morală: Hărnicia poartă gospodăria; despre muncă:
cinstea se câştigă prin muncă şi fapte bune, despre răbdare: Fii stăpân pe capul tău şi la bine şi la
rău. În acest context conchidem că părinţii, bunicii şi educatorii folosesc proverbul ca instrument
educativ. Nu cunosc nimic despre proverb 52,94% din numărul copiilor grupului de control şi
54,90% din grupul experimental.
Răspunsurile la itemul „Vizionezi TV? (Ce te învaţă TV? Ce emisiuni priveşti? Numeşte eroii
preferaţi)” au permis divizarea copiilor în trei grupuri:
 54,9% din grupul de control şi 52,9 % din grupul experimental privesc des TV, în special,
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desene animate, emisiuni şi filme. Copiii sunt influenţaţi de TV, de la care învaţă diferite modele
comportamentale;
 41,2% din grupul de control şi 39,2 % din grupul experimental preferă să se joace, de aceea
privesc rar TV;
 5,9% din grupul de control şi 7,8 % din grupul experimental sunt privaţi de TV, deoarece le
interzic părinţii (Fig. 3.3).

Fig. 3.3. Repartizarea răspunsurilor copiilor la itemul 8.
La elucidarea următorului item Despre aceste noţiuni ce vă spune educatoarea? copii s-au
împărţit după cum urmează: 56,86% din grupul de control şi 54,90 % din grupul experimental de
copii în răspunsurile lor au punctat că la grădiniţă educatoarele mai frecvent utilizează jocul şi
povestea ca specii folclorice, mai rar proverbul. Din observaţiile noastre am sesizat că proverbele şi
zicătorile ca factori ai educaţiei populare sunt mai des folosite de bunici, mai rar de părinţii mai în
vârstă şi educatori şi foarte rar de părinţii tineri. Aceasta se explică prin lipsa de experienţă a vieţii.
43,14% din grupul experimental şi 45,09% din numărul copiilor grupului experimental au dat
răspunsuri evazive.
Ce calităţi educă tradiţiile şi folclorul copiii au venit cu următoarele explicaţii:
 41,2% din grupul de control şi 9,2% din grupul experimental au conturat ideea că aceşti
factori influenţează asupra educaţiei copiilor (ne învaţă să preţuim munca şi să încercăm să fim de
ajutor, să ascultăm povaţa celor mai în vârstă şi să le urmăm sfatul, să fim prietenoşi, să apreciem
calităţile bune ale celor din jur etc.);
 21,6% din grupul de control şi 25,5% din grupul experimental cunosc unele specii din
folclorul copiilor (numărătoarele, frământările de limbă, jocuri ale copiilor;
 37,3% din grupul de control şi 35,3% din grupul experimental venit cu mici deschideri
despre tradiţiile ca: sărbătorile pascale, rugăciunea în faţa domnului dar şi poveştile prin care se mai
mângâie.
Rezultatele chestionării la itemii 9 şi 10 sunt prezentate în Fig. 3.4.
Faptul că mulţi copii nu cunosc tradiţiile populare şi folclorul ne-a determinat să stabilim
cauzele acestor carenţe în dezvoltarea şi educaţia lor. Acestea ne-au condus la ideea: cunosc oare
educatorii aceste tradiţii, datini şi obiceiuri?

Fig.3.4. Repartizarea răspunsurilor copiilor la itemii 9 şi 10
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Astfel a apărut următoarea etapă de cercetare cu obiectivul: evidenţierea nivelului de
cunoaştere şi aprecierea posibilităţilor educative ale tradiţiilor şi folclorului de către educatori. În
acest scop am efectuat sondajul printre educatori.
Au fost chestionaţi 88 educatori ai grădiniţelor „Peresecina”- 28 educatori, şi „Donici”- 17
educatori; „Măgdăceşti”- 24 educatori, „Măşcăuţi”- 19 educatori. (Fig. 3.5).

Fig.3.5. Repartizarea educatorilor pe instituţii, participanţi la experiment
Ne-am determinat să studiem opiniile educatoarelor despre tradiţiile populare care influenţează
benefic asupra formării axiologice a copiilor în spiritul respectului faţă de tradiţiile populare, faţă de
continuitatea lor în scopul de a elucida şi alte aspecte ale problemei în cauză. Itemii care au alcătuit
chestionarul următor au fost: Cunoaşterea tradiţiilor, Aprecierea tradiţiilor, Influenţa tradiţiilor
asupra educaţiei. (Tabelul 3.2.).
Tabelul 3.2. Cunoaşterea tradiţiilor populare de către educatori
Nr
Itemi
Răspuns
Grup
Grup
de control 44
experimental 44
Nr.
%
Nr.
%
Au o închipuire amplă
18
40,9
19
43,2
despre tradiţiile populare
Cunoaşterea
1.
Cunosc unele tradiţii
17
38,6
16
36,4
tradiţiilor
populare
Nu cunosc tradiţii populare
9
20,5
9
20,5
Determină corect tradiţiile
12
27,3
11
25,0
Confundă tradiţiile populare
14
31,8
15
34,1
Aprecierea
2.
cu cele religioase
tradiţiilor
Au o atitudine sceptică
12
27,3
11
25,0
Nu au imediat
6
13,6
7
15,9
Influenţează
11
25,0
10
22,7
Nu influenţează
4
9,1
5
11,4
Influenţa
Folosesc tradiţiile în
15
34,1
14
31,8
tradiţiilor
activitate
3.
asupra
Nu folosesc tradiţiile în
10
22,7
9
20,5
educaţiei
activitate
Fără răspuns sau răspuns
4
9,1
6
13,6
evaziv
Rezultatele chestionării, ne demonstrează că educatorii, în general, cunosc, apreciază şi
consideră, că tradiţiile influenţează vădit asupra educaţiei. Răspunsul la itemul „Cunoaşterea
tradiţiilor populare” s-a repartizat în felul următor: 40,9% din grupul de control şi 43,2% din grupul
experimental au demonstrat cunoştinţe ample în cunoaşterea tradiţiilor populare, au experienţă bogată
şi au putut numi 5-7 tradiţii. Ca tradiţii de bază au fost menţionate: stima faţă de cei maturi, omenia,
ajutorul reciproc, mândria de neam, stăpânirea de sine, dragostea pentru copii. Cunoaşterea unor
tradiţii au demonstrat-o 38,6% din grupul de control şi 36,4% din grupul experimental. S-au numit,
în special, astfel de tradiţii ca: omenia şi stima faţă de cei maturi. 20,5% din grupul de control şi
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20,5% din grupul experimental au recunoscut că nu cunosc tradiţiile populare româneşti. Această
grupă o alcătuiesc tinerele cadre didactice (Fig.3.6).

Fig. 3.6. Rezultatele chestionării educatoarele la itemul 1
Aprecierea tradiţiilor populare. Din numărul educatoarelor care cunosc bine tradiţiile
populare au apreciat just rolul tradiţiilor în educaţie. Din grupul de control 27,3% şi din grupul
experimental 25,0% nu pot delimita tradiţiile populare de cele religioase. Tinerii educatori 27,3%
din grupul de control şi 25,0% din grupul experimental şi-au exprimat incertitudinea privind
întrebările despre tradiţiile populare (Fig. 3.7.).

Fig. 3.7. Rezultatele chestionării educatoarele la itemul 2
Influenţa tradiţiilor populare asupra educaţiei. Ne-a fost interesant, să aflăm părerea
educatoarelor despre tradiţiile populare în educarea copiilor şi viziunea lor asupra problemei de a le
utiliza în arsenalul educativ. În acest scop le-au fost adresate un şir de întrebări. Analiza
răspunsurilor a demonstrat, că majoritatea educatoarelor afirmă cu certitudine influenţa pozitivă
tradiţiilor asupra dezvoltării morale a personalităţii.
34,1% dintre educatoare grupului de control şi 31,8% educatoarele grupului experimental
apelează la tradiţiile populare în educaţia şi activitatea practică prin asemenea mijloace ca: poveşti,
poezii, cântece populare, dansuri. Se consideră că cel mai eficient mijloc de educaţie este povestea
ca valoare prioritară. Grafic rezultatele chestionării sunt reprezentate în Fig.
3.8.:

Fig.3.8. Rezultatele chestionării educatoarele la itemul 3
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Concluzionăm că educatoarele grădiniţelor menţionate cunosc insuficient tradiţiile şi
obiceiurile, nu pot aprecia tradiţiile naţionale, deşi acestea influenţează pozitiv asupra conştiinţei
morale a generaţiei în creştere. Una dintre cauzele necunoaşterii tradiţiilor populare de către copii
constă în faptul, că educatorii nu posedă cunoştinţele respective.
Obiectivul următorului chestionar a fost determinarea nivelului de cunoştinţe în domeniul
folclorului, aprecierea şi influenţa folclorului asupra educaţiei preşcolarilor (Tabelul 3.3. )
Tabelul 3.3. Cunoştinţe despre folclor
Nr
Itemi
Răspuns
Grup de
Grup experimental
control 44
44
Nr.
%
Nr.
%
Conştientizează că folclorul este
20
45,5
19
43,2
factor educativ
Cunoaşterea
Cunosc
unele specii folclorice
8
18,2
11
25,0
1. 1
folclorului
Jocul şi povestea sunt decisive în
16
36,4
14
31,8
dezvoltarea
personalităţii
preşcolarului.
Determină corect valenţele
14
31,8
13
29,5
folclorice
Confundă
tradiţiile cu folclorul
23
52,3
22
50,0
Aprecierea
2. 2
folclorului
Au o atitudine rezervată
7
15,9
9
20,5
Nu valorifică valenţele educative
0
0
0
0
ale folclorului
Folclorul este temelia educaţiei
7
15,9
8
18,18
Influenţa
Influenţează benefic
5
11,36
4
9,09
folclorului
3. 3
Nu influenţează
5
11,36
6
13,63
asupra
Folosesc folclorul în activitate
11
25,00
10
22,72
educaţiei
Nu folosesc folclorul în activitate
16
36,36
16
36,36
Au fost analizate şi rezultatele, ce ţin de itemii de folclor. La itemul Cunoaşterea folclorului
răspunsurile s-au repartizat în felul următor: 45,5% din grupul de control şi 43,2% din grupul
experimental conştientizează că folclorul este factor educativ; 18,2% din grupul de control şi
25,0% din grupul experimental cunosc unele specii ale folclorului (jocul, numărătoarea, povestea,
proverbul etc.); 36,4% din grupul de control şi 31,8% din grupul experimental consideră că jocul şi
povestea sunt decisive în dezvoltarea personalităţii copilului (Fig. 3.9).

Fig.3.9. Rezultatele chestionării educatoarele la itemul Cunoaşterea folclorului
Apreciază folclorului 31,8% din grupul de control şi 29,5% din grupul experimental au
determinat corect valenţele folclorice; 52,3% din grupul de control şi 50,0% din grupul
experimental confundă tradiţiile cu folclorul; 15,9% din grupul de control şi 20,5% din grupul
experimental au o atitudine rezervată faţă de folclor (Fig. 3.10).
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Fig. 3.10. Rezultatele chestionării educatoarelor la itemul Aprecierea folclorului
Majoritatea respondenţilor consideră că folclorul are o influenţă mare asupra educaţiei:
15,9% din grupul de control şi 18,18% din grupul experimental consideră că folclorul este
temelia educaţiei; 11,36% din grupul de control şi 9,09% din grupul experimental cred că
folclorul influenţează benefic educaţia copiilor; 11,36% din grupul de control şi 13,63% din
grupul experimental admit că folclorul nu influenţează educaţia copiilor; doar 25,00% din
grupul de control şi 22,72% din grupul experimental folosesc folclorul în activităţile
pedagogice; 36,36% din grupul de control şi 36,36% din grupul experimental nu folosesc
folclorul în activitate.
În baza celor examinate, constatăm că educatoarele din instituţiile preşcolare au o
motivare puternică pentru promovarea tradiţiilor populare şi a folclorului românesc, dar nu au
pregătirea necesară pentru transmiterea acestor valori generaţiei în creştere.
Astfel, remarcăm ca oportună necesitatea formării profesionale continue a ca drelor
didactice din instituţiile preşcolare. Rezultatele obţinute în experimentul de constatare ne -a
condus la etapa experimentului de formare prin elaborarea unui curriculum la Etnopedagogia
familiei pentru a fi implementat în formarea şi dezvoltarea orientărilor axiologice a
preşcolarilor.
Experimentul de formare a fost unul neordinar, deoarece după curriculumul propus de noi,
modulele conţin în temei rolul educatorilor populari pe de o parte, iar pe de altă parte educaţia este
instituţionalizată (educaţia preşcolară). S-a convenit a aplica din curriculum secvenţe ce ţin de
educaţia populară preponderent din folclor, tradiţie, sărbători orientate pentru formarea orientărilor
axiologice la preşcolari.
Pedagogia populară confirmă că pentru educaţia morală în familie este important ca părinţii
să fie un exemplu demn de urmat. De aceea educatorul trebuie să ştie atmosfera generală a familiei,
adică calităţile morale ale părinţilor. Uneori asupra părinţilor se poate acţiona prin copii. Prin
chestionarea părinţilor şi copiilor, educatorul poate releva gradul moralităţii din familie şi proiecta
influenţa educativă posibilă asupra educabililor.
Aceste deziderate ne conduc la ideea că familia ca model de educaţie, ca dimensiune a
educaţiei permanente reperează pe:
 cultura pedagogică tradiţională ce dispune de un sistem, întrunind diverse funcţii, factori,
metode şi forme ale educaţiei;
 procesul de formare a personalităţii în pedagogia populară are un caracter integrat;
 eficienţa ideilor culturii pedagogice tradiţionale ne îndeamnă mereu la o activitate creatoare în
procesul educaţional.
Ponderea acţiunii frontale, grupale, individuale în structura activităţii educative permite
avansarea următoarei clasificări:
1. Activităţi în care predomină acţiunea frontală: jocuri populare; excursii; serbări etc.
2. Activităţi în care predomină acţiunea pe grupuri:excursii cu scop educativ; jocuri didactice;
activităţi pe centre de interese; scenete etc.
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3. Activităţi în care predomină acţiunea individuală:lucrări practice; lectura suplimentară;
elaborarea de jocuri; frământări de limbă etc.
Aceste tipuri de activităţi au fost antrenate în experimentul de formare ( Tabelul 3.1.).
Tabelul 3.4. Activităţi educative de formare a orientărilor axiologice la
preşcolarii mari din perspectivă etnopedagogiei familiei
Obiectivele de
Comportamente
Activităţi
referinţă
educative
Copilul să cunoască şi să
respecte normele necesare
integrării în viaţa socială şi
regulile de securitate
personală

Copilul să poată aprecia în
situaţii concrete unele
comportamente şi atitudini
în raport cu norme
prestabilite şi cunoscute;
să trăiască în relaţiile cu
ceilalţi stări afective
pozitive, să manifeste
prietenie şi toleranţă, să
înveţe autocontrolul

Copilul să poată să
cunoască unele
componente ale lumii
înconjurătoare (corpul
uman, plante, animale,
obiecte); să acţioneze în
sensul protejării naturii,
plantelor şi vieţuitoarelor,
să contribuie la
înfrumuseţarea mediului

- să accepte şi să respecte regulile de convieţuire în grup
conform tradiţiilor româneşti (respectarea celor mari,
purtare prietenoasă);
- să colaboreze cu colegii în realizarea unor activităţi în
comun (Unde-s doi, puterea creşte);
- să cunoască şi să respecte cerinţele de adresare faţă de
alţii, să răspundă dacă cineva i se adresează (învaţă şi să
asculţi, nu numai să vorbeşti);
- să cunoască şi să respecte cerinţele de politeţe: salut,
rugăminte, mulţumire (Bună ziua căciulă, că stăpânul n-are
gura)
să respecte dreptul celuilalt la opinie şi la cuvânt (Dreptate
poate avea şi altul, nu numai tu);
- să se comporte prietenos, fără violenţă fizică sau verbală
(Cine seamănă vânt, culege furtună);
- să cunoască şi să respecte regulile de igienă şi securitate
personală, a locuinţei şi mediului natural apropiat;
- să înveţe să aştepte într-o situaţie dată (Cu răbdarea, treci
marea);
- să accepte şi să ofere sprijin (Prietenul la nevoie se
cunoaşte)
- să dobândească autonomie în activitatea cotidiană;
- să-şi evalueze comportamentul în raport cu normele de
convieţuire socială (Spune-mi cu cine te aduni, ca să-ţi
spun cine eşti);
- să-şi aprecieze comportamentul în raport cu persoane şi
situaţii cunoscute (Bine faci, bine primeşti);
- să-şi adapteze comportamentul la diferite situaţii (în faţa
înţeleptului să asculţi, nu să vorbeşti);
- să conştientizeze consecinţele pozitive şi negative ale
actelor sale de comportament asupra sa şi asupra celorlalţi
(După faptă, şi răsplata);
- să ducă la bun sfârşit un lucru început, să persevereze
(Cu răbdarea treci marea);
- să-şi respecte promisiunile făcute faţă de alţii (Cuvântul
dat, jurământ curat);
- să manifeste toleranţă faţă de copiii aparţinând altor etnii
sau culte religioase (Omu-nu după purtare, nu după
căciulă)
- să ajute la buna desfăşurare a activităţii din familie şi din
grădiniţă (Mai multe mâini fac mai mult decât două);
- să înţeleagă esenţa deosebirii dintre om şi animale (Omui om ca să muncească, vita-i vită ca să pasca);
- să recunoască diferite plante şi animale din flora,
respectiv, fauna locale;
- să recunoască formele de relief din zonă;
- să recunoască principalele lucrări de îngrijire, recoltare şi
prelucrare a plantelor de cultură;
- să cunoască şi să respecte normele de comportament
civilizat, ecologic;
- să ia atitudine faţă de încălcarea de către alţi copii a
normelor de protecţie a mediului;
- să adopte comportamente de menţinere a sănătăţii proprii
şi a mediului ambiant
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de cunoaştere şi
respectare a normelor
de comportare în
societate;de educare a
abilităţii de a intra în
relaţii cu ceilalţi

de educare a
trăsăturilor de voinţă şi
caracter şi de formare a
unei atitudini pozitive
faţă de sine şi faţă de
ceilalţi

de dezvoltare a
capacităţii de
cunoaştere şi înţelegere
a mediului
înconjurător, de
formare a atitudinii
pozitive faţă de mediul
natural;

Copilul să poată descrie şi
identifice elemente locale
specifice ţării şi comunei
în care locuieşte

- să cunoască numele ţării şi al localităţii natale şi
domiciliul;
să cunoască numele capitalei;
- să cunoască însemnele ţării;
să exprime atitudini pozitive faţă de ţară şi popor;
- să recunoască şi să descrie evenimentele importante din
viaţa naţională, religioase, tradiţionale, istorice, culturale;
- să facă distincţie între o zi obişnuită şi una de sărbătoare;
să cunoască elemente de cultură populară locală: ocupaţii,
port, folclor, tehnică, artă;
- să cunoască şi să respecte tradiţiile populare româneşti şi
ale minorităţilor etnice cu care convieţuieşte;
- să participe fizic şi afectiv la practicile tradiţionale legate
de sărbători laice sau religioase ale familiei şi comunităţii,
potrivit vârstei.

de cunoaştere a unor
elemente de istorie,
geografie, religie care
definesc portretul
spiritual al poporului
român

Etapa de validare a prevăzut măsurarea nivelului final de formare a orientărilor
axiologice la copii precum analiza şi interpretarea datelor experimentului pedagogic.
Instrumentele de cercetare aplicate la etapa experimentală de constatare au fost repetate şi în
cadrul etapei de validare experimentului pedagogic: testarea, sondajul, analiza rezultatelor
testării, prelucrarea statistică şi matematică a datelor experimentale, generalizarea
rezultatelor.
Experimentul a urmărit să evidenţieze aportul diferitelor elemente de cultură populară
la formarea orientărilor axiologice ale preşcolarului pe următoarele capacităţi:
 atitudinea şi conduita copilului în relaţiilor inter- şi intrageneraţii în spiritul tradiţiilor
româneşti;
 atitudinea pozitivă şi conduita corectă faţă de locurile natale, ca expresie a conştiinţei
patriotice;
 atitudinea şi conduita pozitivă faţă de muncă, creatoarea tuturor valorilor;
 atitudinea şi conduita pozitivă faţă de natură, ca mediu de existenţă a omului, izvor de
bogăţie şi frumuseţe.
Validarea experimentală a avut drept scop determinarea progreselor înregistrate de către preşcolari
privind promovarea valorilor etnopedagogiei familiei. (Anexa 4).
În Tabelul 3.6 sunt elucidate rezultatele evaluării finale a copiilor grupului experimental şi a celui de
control la itemii Ce tradiţii populare cunoşti? şi Ce tradiţii religioase cunoşti? (Tabelul 3.5).
Tabelul 3.5. Prezentarea comparativă a rezultatelor evaluării finale pentru itemii 1, 2
Ce tradiţii populare
Ce tradiţii religioase cunoşti?
cunoşti?
Au putut
Nu cunosc Copii au numit
N-au numit
numi
tradiţii
mai multe sărbă- sărbătorile
traduiţiile
populare
tori religioase
religioase
Consta
Grup de
58,82%
41,17%
68,62%
31,37%
tare
control
Grup
58,82%
41.17%
68,62%
31,37%
experimental
Experim
Grup de
60,78%
39,22%
68.62%
31.37%
ent
control
Grup
86,27%
13,73%
90,20%
9,8%
experimental
Evoluţia nivelului de
+27,45%
+27,44%
+21,58%
+21,57%
pregătire e copiilor
Evoluţia nivelului de cunoştinţe a copiilor în itemul Ce tradiţii populare cunoşti? este de
27,45%. Astfel, au putut numi tradiţiile populare 60,78% din audienţii grupului de control şi
86,27% din audienţii grupului experimental; nu cunosc tradiţiile populare 39,22% din audienţii
grupului de control şi 13,73% din audienţii grupului experimental. La itemul Ce tradiţii populare
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cunoşti? 68,62% din audienţii grupului de control şi 90,20% din audienţii grupului experimental au
numit corect mai multe sărbători religioase.
Tabelul 3.6. Prezentarea comparativă a rezultatelor evaluării finale pentru itemii 3, 4
Părinţii prin ce exemple te educă? Bunicii prin ce exemple te educă?

Constatare

Experiment

Grup de
control
Grup
experimental
Grup de
control
Grup
experimental

Evoluţia nivelului de
pregătire e copiilor

Părinţii îi
Au dat
Au pledat Bunicii sunt
Au dat
educă prin răspunsuri
pentru
mai atenţi, răspunsuri
comportament evazive
biserică,
binevoitori, evazive
ul adecvat din
rugăciune, îngăduitori
familie şi
toleranţă,
societate
iertare
21,56%
39,22%
39,22%
27,45%
39.2%

N-au
răspuns

33,33%

21,56%

39,22%

39,22 %

27,45%

39,22%

33,33%

23,52%

35,29%

41,17%

31,07%

37,03%

31,37

39,22%

13,73

47,06%

80,39%

11,76%

7,84

+6%

+49%

+15,7%

+21.56%

+25,25%

+23,53%

Analizând rezultatele chestionării la itemii Părinţii prin ce exemple te educă?şi Bunicii prin ce
exemple te educă? s-a observat dinamică marcantă a nivelului de cunoştinţe a copiilor. La întrebarea
Părinţii educă copii prin comportament adecvat din familie şi societate au răspuns corect 23,52% din
grupul de control şi 39,22% din grupul experimental; 35,29% din grupul de control şi 13,73% din grupul
experimental au dat răspunsuri evazive; au pledat pentru biserică, rugăciune, toleranţă, iertare au răspuns
41,17% din audienţii grupului de control şi 47,06% din audienţii grupului experimental.
La itemul Bunicii prin ce exemple te educă? răspunsurile s-au repartizat în felul următor; la
întrebarea bunicii sunt mai atenţi, binevoitori, îngăduitori au răspuns 31,07% din audienţii grupului de
control şi 80,39% din audienţii grupului experimental; au dat răspunsuri evazive – 37,03% din audienţii
grupului de control şi 11,76% din audienţii grupului experimental; n-au răspuns la întrebare 31,37% din
grupul de control şi 7,84% din grupul experimental.
Cunoştinţele înregistrate referitori la itemii ce demonstrează modele de educaţie, de asemenea au
înregistrat o dinamică pozitivă. În itemul Povestea ce educă? , copiii au avut de răspuns la două întrebări,
răspunsurile căror au fost: la întrebarea Povestea educă, că binele învinge răul 39,22% din audienţii
grupului de control şi 76,47% din audienţii grupului experimental au răspuns pozitiv. O mare importanţă
în educaţia copiilor, ei au văzut-o în poveştile lui Ion Creangă: 60,78% din audienţii grupului de control şi
23,52% audienţii grupului experimental.
La itemul Jocul ce educă? 54,9% din audienţii grupului de control şi 43,14% din audienţii
grupului experimental au răspuns pozitiv la întrebarea că Jocul va contribui la formarea morală a
personalităţii, iar 45,09% din audienţii grupului de control şi 56,86% din audienţii grupului experimental
au dat răspunsuri pozitive la ce ţin de colectivitate, grup.
49,09% din grupul de control şi 83,25% din grupul experimental au răspuns la itemul Proverbul
este o învăţătură care vine din generaţiile anterioare; iar numărului persoanelor care nu cunosc nimic
despre proverb s-a micşorat considerabil: de la 50,98% din grupul de control la 17,65% din audienţii
grupului experimental (Tabelul 3.7):
Tabelul 3.7. Prezentarea comparativă a rezultatelor evaluării finale pentru itemii 5, 6 şi 7
Povestea: ce educă? Jocul: ce educă?
Proverbul: ce educă?
Povestea Poveştile Vor
Diverse Este o
Nu ştiu
educă, că scrise de contribui larăspunsuri învăţătură nimic despre
binele
Ion
formarea ce ţin de care vine proverb
învinge Creangă morală a colectivitat din
răul
personalităţe, grup
generaţiile
ii
anterioare
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Constatare

Experiment

Grup de
control
Grup
experimental
Grup de
control
Grup
experimental

39,22%

60,78%

52,94%

47,06%

45,09%

54,9%

41,2%

58,82

52,94%

47,06%

47,06%

52,94%

39,22%

60,78

54,9%

45,09%

49,09%

50,98%

76,47%

23,52%

43,14%

56,86%

83,25%

17,65%

+36%
+37,26% +11.76% +11,77% +31,16% +32%
Evoluţia nivelului de
pregătire e copiilor
La itemul Vizionezi TV? 54,9% din audienţii grupului de control şi 52,9% privesc desene animate.
emisiuni, filme; 41, 2% din audienţii grupului de control şi 39,22% din audienţii grupului experimental
preferă să se joace, de aceea rar privesc TV; 5.9% din audienţii grupului de control şi 9,8% din audienţii
grupului experimental sunt privaţi de TV, din cauză că le interzic părinţii (Tabelul 3.8):
Tabelul 3.8. Prezentarea comparativă a rezultatelor evaluării finale pentru itemul 8
Vizionezi TV? (Ce te învaţă TV? Ce emisiuni priveşti?
Numeşte eroii preferaţi)
Privesc desene
Preferă să se joace,
Sunt privaţi de TV,
animate,
de aceea rar privesc
deoarece le interzice
emisiuni şi filme TV
părinţii
Constatare Grup de
54.9%
41.2%
5.9%
control
Grup
52.9%
45,09%
5,9%
experimental
Experi
Grup de
54.9%
41.2%
5.9%
ment
control
Grup
50,98%
39,22%
9,8%
experimental
Evoluţia nivelului de
+4%
+2%
+3.96%
pregătire e copiilor
S-a înregistrat o dinamică pozitivă a cunoştinţelor copiilor şi la următorii itemi: Despre aceste
noţiuni ce vă spune educatoarea? şi Ce calităţi vă educă tradiţiile şi folclorul?Astfel, 58,82% din audienţii
grupului de control şi 86,27% din audienţii grupului experimental au menţionat că Educatoarele folosesc
cel mai des: jocul şi povestea; 41,2% din audienţii grupului de control şi 13,73% din audienţii grupului
experimental au dat răspunsuri evazive; 41,2% din audienţii grupului de control şi 54,9% din audienţii
grupului experimental menţionează că Folclorul influenţează educaţia copiilor; 21,6% din audienţii
grupului de control şi 17,64% din audienţii grupului experimental Cunosc unele specii din folclorul
copiilor; 37,3% din grupul de control şi 27,45% din grupul experimental Au venit cu mici deschideri
despre tradiţie: sărbători pascale, rugăciuni.
Tabelul 3.9. Prezentarea comparativă a rezultatelor evaluării finale a grupului
experimental şi a celui de control pentru itemul 9 şi 10

Despre aceste
noţiuni ce vă spune
educatoarea?

Constatare

Grup de

Ce calităţi vă educă tradiţiile şi
folclorul?

Educatoar
ele
folosesc
cel mai
des: jocul
şi
povestea

Au dat
răspunsuri
evazive

Folclorul
influenţeaz
ă educaţia
copiilor

Cunosc
unele
specii din
folclorul
copiilor

56,86%

43,14%

41,2%

21,6%
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Au venit cu
mici deschideri
despre tradiţie:
sărbători
pascale,
rugăciuni

37,3%

control
Grup
56,86%
43,14
39,22%
23,52%
37,3%
experimental
Experiment
Grup de
58,82%
41,2
41,2%
21,6%
37,3%
control
Grup
86,27%
13,73%
54,9%
17,64%
27,45%
experimental
Evoluţia nivelului de pregătire e +27%
+27,47%
+13,7%
+4%
+10%
a copiilor
Analizând datele chestionarului de mai sus, putem concluziona că preşcolarii, prin experimentul
întreprins au înregistrat progrese considerabile în cunoaşterea tradiţiilor populare şi a folclorului,
cunoştinţe noi despre ocupaţii, port, meşteşuguri, natură, muncă de creaţie, aprecieri valorice asupra
frumosului din natură, a celui creat de om, asupra comportamentului, comportamente în situaţii noi (în
familie, grădiniţă, în relaţiile cu persoane nou întâlnite, cu cei mari).
Efectele intervenţiilor noastre au fost observabile. Copiii au dovedit interes pentru toate acţiunile
întreprinse, au făcut progrese în comportamentul cerut de împrejurările mai mult sau mai puţin inedite şi la
mulţi dintre ei s-a constatat influenţa producţiilor artistice percepute asupra activităţii de desen, pictură,
modelaj, colaj. Discuţiile cu copiii, în urma fiecăreia dintre acţiunile organizate, au dovedit anumite
progrese în plan cognitiv, în aprecierea valorilor şi în comportament. Cum era şi de aşteptat, cele mai
însemnate progrese s-au dovedit a fi cele de cunoaştere. Este cel mai firesc lucru, de vreme ce momentul
cunoaşterii precede pe cel al aprecierii valorilor. Copiii trebuie mai întâi să cunoască producţiile culturale,
ca să le poată aprecia şi să se conducă după cerinţele valorice.
Chestionarul următor a avut scop să determinăm nivelul de cunoştinţe a educatoarelor din
instituţiile preşcolare după formarea realizată. Astfel, în baza analizei chestionarelor, s-a constatat că s-au
produs schimbări esenţiale în rezultatul formării educatoarelor (Tabelul 3.10).
Tabelul 3.10. Prezentarea comparativă a rezultatelor evaluării finale
pentru educatori referitoare la tradiţiile populare
Nr
Constatare 44
Formare 44
Itemi
Răspuns
Grup
Grup de
Grup
Grup de
control 44
experiment
control experimental
44
al 44
44
Nr.
%
Nr.
%
Nr. %
Nr.
%
Au o închipuire
18
40,9 19 43,2 19 43.2 24 54.5
amplă despre
Cunoaşter tradiţiile populare
1. ea
Cunosc unele
17
38,6 16 36,4 18 40.9 20 45.5
tradiţiilor
tradiţii populare
Nu cunosc tradiţii
9
20,5
9
20,5
7 15.9
0
0
populare
Determină corect
12
27,3 11 25,0 13 29.5 29 65.9
tradiţiile
Confundă tradiţiile
14
31,8 15 34,1 14 31,8
7
15,9
Apreciere
populare cu cele
2. a
religioase
tradiţiilor
Au o atitudine
12
27,3 11 25,0 12 27,3
8
18,2
sceptică
Nu au imediat
6
13,6
7
15,9
5 11,4
0
0
Influenţează
11
25,0 10 22,7 13 29,5 21 47,7
3.
Influenţa
tradiţiilor Nu influenţează
4
9,1
5
11,4
4
9,1
0
0
asupra
Folosesc tradiţiile
15
34,1 14 31,8 15 34,1 23 52,3
educaţiei
în activitate
Nu folosesc
10
22,7
9
20,5 10 22,7
0
0
23

tradiţiile în
activitate
Fără răspuns sau
răspuns evaziv

4

9,1

6

13,6

2

0,45

0

0

La itemul Cunoaşterea tradiţiilor au închipuire amplă despre tradiţiile populare 54,5% din
audienţii grupului experimental după realizarea formării faţă de 43,25% din audienţii grupului
experimental la etapa de constatare; a crescut considerabil şi numărul audienţilor, după formare, care
cunosc tradiţiile populare: 45,5% din audienţii grupului experimental, faţă de 36,4% din audienţii grupului
experimental la etapa de constatare; s-a micşorat numărul educatorilor care nu cunosc tradiţiile populare
0% după realizarea formării, faţă de 20,5% din numărul audienţilor grupului experimental la etapa de
constatare.
Analiza rezultatelor itemului Aprecierea tradiţiilor ne permite să concluzionăm, că determină
corect tradiţiile 65,9% din numărul audienţilor grupului experimental, după formare, faţă de 25,5% din
numărul audienţilor grupului experimental la etapa de constatare; s-a redus mult numărul educatoarelor
care confundă tradiţiile populare cu cele religioase -15,9% din audienţii grupului experimental după
formare, faţă de 34,15% din audienţii grupului experimental, la etapa de constatare; de asemenea, după
formare, s-a redus numărul educatoarelor care aveau o atitudine sceptică faţă de tradiţii – 18,2% faţă de
25,0%.
La itemul Influenţa tradiţiilor asupra educaţiei s-a observat că după formare a crescut esenţial
numărul educatoarelor care folosesc tradiţiile populare în activităţile realizate - 52,3%; s-a redus la
minimum numărul formabililor după realizarea programului de formare, care nu folosesc tradiţiile în
activităţi – 0% faţă de 20,50% din numărul audienţilor grupului experimental la etapa de constatare; s-a
mărit numărul audienţilor după formare, care recunosc influenţa tradiţiilor populare asupra educaţiei 47,7% din grupul experimental, faţă de 22,7 a etapei de constatare. (Fig.3.11)

Fig. 3.11. Prezentarea comparativă a rezultatelor evaluării finale a educatoarelor.
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Chestionarul următor, propus, a avut scopul să determine evoluţia cunoştinţelor
educatoarelor în cunoaşterea, aprecierea şi influenţa folclorului asupra educaţiei (Tabelul
3.12).
Analizând rezultatele evaluării şi în acest caz se observă o creştere a cunoştinţelor
educatoarelor în cunoaşterea, aprecierea şi influenţa folclorului asupra educaţiei, ceea ce se
reflect pozitiv asupra evoluţiei cunoştinţelor copiilor. Astfel, numărul educatorilor din g rupul
experimental la întrebarea Conştientizarea folclorului ca factor educativ este 56,8% (25
educatori); Cunosc unele specii folclorice 31,8% în comparaţie cu 25% din experimental de
constatare; Jocul şi povestea sunt decisive în dezvoltarea personalităţii preşcolarului – 50%
faţă de 31,8%.
Tabelul 3.11. Prezentarea comparativă a rezultatelor evaluării finale pentru
educatori referitoare la folclor
Nr
Itemi

1.

2.

3.

Cunoaştere
a
folclorului

Aprecierea
folclorului

Influenţa
folclorului
asupra
educaţiei

Răspuns

Conştientizează că
folclorul este factor
educativ
Cunosc unele specii
folclorice
Jocul şi povestea sunt
decisive în dezvoltarea
personalităţii
preşcolarului.
Determină corect
valenţele folclorice
Confundă tradiţiile cu
folclorul
Au o atitudine rezervată
Nu valorifică valenţele
educative ale folclorului
Folclorul este temelia
educaţiei
Influenţează benefic
Nu influenţează
Folosesc folclorul în
activitate
Nu folosesc folclorul în
activitate

Constatare 44
Formare 44
Grup de
Grup
Grup de control
Grup
control 44
experimental
44 experimental 44
44
Nr.
%
Nr.
%
Nr
%
Nr
%
20
45,5
19
43,2
21
47,7
25
56,8

8

18,2

11

25,0

8

18,2

14

31,8

16

36,4

14

31,8

15

34,1

22

50,0

14

31,8

13

29,5

15

34,1

33

75,0

23

52,3

22

50,0

22

50,0

9

20,0

7
0

15,9
0

9
0

20,5
0

7
0

15,9
0

2
0

4,5
0

17

38,6

16

36,4

18

40,9

29

65,9

15
5
24

34,1
11,4
54,5

17
6
25

38,6
13,6
56,8

16
3
24

36,4
6,8
54,5

15
0
35

34,1
0
79,5

18

40,9

17

38,6

18

40,9

9

20,5

Determină corect valenţele folclorice 75% din numărul educatorilor formaţi, în
comparaţie cu 29,5% din experimentul de control; a scăzut considerabil numărul educatorilor
care confundă tradiţiile cu folclorul 20,00% din numărul total al educatorilor după formare, în
comparaţie cu 50,0% din numărul educatorilor din experimentul de constatare; 65,9% din
numărul educatorilor după experimentul de formare consideră că Folclorul este temelia
educaţiei, în comparaţie cu 36,4% din numărul educatorilor din experimental de constatare.
După experimentul de formare a crescut numărul educatorilor care folosesc folclorul în
activitate – 79,5% din numărul educatorilor şi s-a micşorat numărul educatorilor (20,5%) care
nu folosesc folclorul în activitate în comparaţie cu 38,6% din numărul educatorilor din
experimentul de constatare (Fig.3.12).
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Fig. 3.12. Prezentarea comparativă a rezultatelor evaluării finale a educatoarelor
Astfel, evaluarea competenţelor profesionale ale educatorilor după activităţile de
formare ne-a permis să evidenţiem progresul obţinut de aceştia în cunoaşterea tradiţiilor şi
folclorului. Am sesizat satisfacţia educatorilor privind autoformarea profesională pe
dimensiunea stimulării la copii a sentimentelor patriotice. Acţiunile experimentale de formare
a educatorilor au condus la consolidarea reprezentărilor despre misiunea sa profesională de a
transmite valorile naţionale promovate prin folclor.
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
Formarea orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei
familiei reperează pe: aplicarea experienţei educative a poporului din perspectiva socialistorică; cultura pedagogică tradiţională ce dispune de un sistem, întrunind diverse funcţii,
factori, condiţii,metode şi forme ale educaţiei; procesul de formare a personalităţii în
pedagogia populară are un caracter integrat; eficienţa ideilor culturii pedagogice tradiţionale
ne îndeamnă mereu la o activitate creatoare în procesul educaţional. O educaţie axată pe trei
dimensiuni temporale: de iniţiere în problemele trecutului, ale prezentului şi ale viitorului a
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Modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei
familiei; elaborarea şi validarea experimentală a curriculumului Etnopedagogia familiei ca model de
educaţie permanentă pentru educaţia preşcolară în vederea promovării culturii populare în spirit
etnovaloric realizarea scopului şi a obiectivelor cercetării şi formularea următoarelor concluzii:
1. S-a stabilit că problema identităţii etnice poate fi soluţionată începând cu vârsta preşcolară
prin formarea orientărilor axiologice în baza valorilor etnoculturii, care este totalitatea
fenomenelor elaborate de etnosul dat şi obiectele vieţii materiale si spirituale, creând
specificul lui, ce îşi găseşte reflectare în limbă deosebind un etnos de altul şi în etnogeneza
poporului (originea) este în sine baza genezei (naşterii) culturii lui, reflectate prin folclorul
românesc ca un sistem de norme morale recomandabile pentru educaţia preşcolarilor şi că
pedagogia populară este nucleul formării axiologice, iar valorile spirituale promovate prin
folclor, pot fi incluse într-un program de educaţie a idealului moral al poporului, ce îmbină
simţul activ al umanismului, al onestităţii, al dragostei de muncă, al perfecţiunii intelectuale şi
al stimei faţă de oameni, devenind un pilon de bază al pedagogiei moderne în perspectiva
formării orientărilor etnoculturale şi interculturale la preşcolari.
În acest sens, pedagogia populară este o comoară inepuizabilă de înţelepciune populară, care educă
individul în spirit naţional şi general-umane, ceea ce favorizează formarea personalităţii în
interacţiune cu alţi membri ai societăţii [5, p.68].
2. S-a demonstrat ştiinţific că implementarea valorilor naţionale în conţinuturile formării
orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei au contribuit la:
stabilirea unei coerenţe necesare între conţinutul educaţiei şi mediul sociocultural,
consolidarea identităţii culturale, promovarea valorilor sociale şi culturale specifice,
cunoaşterea patrimoniului cultural al poporului, crearea unor deschideri spre alte culturi şi alte
sisteme de valori morale şi estetice, satisfacerea nevoilor şi aspiraţiilor naţionale, condiţie
necesară pentru o democratizare veritabilă a societăţii contemporane din R. Moldov a.
Analizând factorii şi metodele care influenţează formarea identităţii etnice şi impactul ei în
societatea în care trăieşte, distingem mecanismele de reglare a comportamentului social în societate
de pe poziţia conceptului de eu [30, p.48].
3. S-a argumentat teoretic că capitalul etnocultural al familiei, validat social şi-a probat
valabilitatea şi dreptul la existenţă în diverse circumstanţe existenţiale asigurând:
- supravieţuirea (funcţionând ca un sistem interior de ghidare);
- luarea deciziilor (constituind o valoroasă sursă de informaţii şi educaţie);
- stabilirea limitelor (trasând hotarele necesare pentru protejarea sănătăţii mentale a familiei
în contextul patrimoniului cultural);
- comunicarea nevoilor emoţionale individuale printr-un vocabular specific familiei
(exprimând o gamă de emoţii şi sentimente etc.);
- orientarea emoţională a familiei (constructivă/pozitivă sau distructivă/ negativă);
- unitatea şi rezistenţa în timp a familiei (mai ales, prin valorile afective universale);
- autodeterminarea, autorealizarea, autoactualizarea şi autoafirmarea partenerilor de cuplu
prin: bucuria convieţuirii în cuplu şi satisfacţia de viaţă şi fericirea pe termen lung;
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perpetuarea în timp atât a valorilor afective moştenite, cât şi a sistemului de valori create;
consolidarea unui univers afectiv specific familiei derivat din familiile de origine ale
partenerilor; fundamentul pe care se va crea spectrul afectiv al descendenţilor (copiilor),
devenind astfel tradiţii afective ale unor dinastii. Cheia succesului comuni cării în relaţiile
interpersonale din familie sunt cunoaşterea de către parteneri a nevoilor prioritare individuale:
nevoile femeii (nevoia de siguranţă, nevoia de cămin şi dorinţa de a avea copii, nevoile
bărbatului (nevoia de respectare şi apreciere a Eu-lui) şi că creaţia copiilor se structurează în
mai multe categorii, având toate câteva elemente fundamentale comune: tip de versificaţie,
imagini poetice şi maniera de alcătuire a întregului sistem ritmic şi sonor, permanenta
transformare şi adaptare la cerinţele spirituale ale copilului dintr-o epocă respectiv. Jocul
este o şcoală a vieţii, care stimulează capacitatea de a trăi, o activitate complexă care reflectă
lumea şi societatea.
4. A fost determinat faptul, că mediul educaţional are câteva funcţii în dependenţă de
punctele de examinare, ca o totalitate a posibilităţilor pentru educaţia, pentru dezvoltarea
capacităţilor şi a potenţialului personalităţii; ca mijloc de formare şi dezvoltare, când mediul
educaţional nu este numai dinspre pedagog, dar şi dinspre copil. Dacă ultimul îşi alege sau îşi
construieşte mediul educaţional, în acest caz copilul devine subiectul autodezvoltării, iar
mediul educaţional – obiect de alegere şi mediu; ca obiect de proiectare şi modelare - astfel,
mediul educaţional al familiei concrete la început se proiectează teoretic, iar apoi practic se
modelează în corespundere cu obiectivele educaţiei, particularităţile specifice contingentului
de copii şi condiţiile psihosociale şi etnice; ca obiect al expertizei psiho -pedagogice şi
monitorizare, necesitatea cărora este dictată de dinamica permanentă a mediului educaţional şi
a celui etnic.
Mediul etnic influenţează nivelul de cultură generală a personalităţii, nivelul educaţiei
interculturale, nivelul toleranţei factorilor genotipici, cât şi a factorilor etnopedagogici dar şi
a tuturor factorilor naturali care există şi funcţionează independent de individ. T răsătura
specifică a micromediului constă în interacţiunea nemijlocită cu personalitatea. Pe de o parte,
micromediul social este factorul, care accelerează sau încetineşte procesul de autorealizare a
personalităţii, pe de altă parte este o condiţie necesară pentru dezvoltarea cu succes a acestui
proces.
Deci, familia se prezintă ca o moleculă a educaţiei populare. Ea asigură individualizarea
scopurilor şi conţinutul procesului educativ, ea creează condiţii pentru dezvoltarea copiilor, pentru
transmiterea experienţei sociale a generaţiilor [27, p.34].
5. S-a validat experimental Modelul pedagogic de formare a orientărilor axiologice la
preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei ca un subsistem pedagogic (teoretic şi
praxiologic) în cadrul sistemului de educaţie preşcolară din perspectivă sistemică, formativă,
axiologică, curriculară şi psihologică, concretizat prin prisma caracterului procesual al
educaţiei familiale a preşcolarilor prin valorificarea creaţiilor culturii populare. Posibilităţile
de valorificare a culturii populare sunt numeroase, urmând ca ele să fie identificate, utilizate şi
popularizate prin:
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 identificarea posibilităţilor de valorificare a culturii populare în formarea orientărilor
axiologice la preşcolari se poate realiza prin experimente expres organizate sau/şi prin
cunoaşterea, promovarea şi generalizarea practicilor eficiente ale educatorilor în procesul
educaţiei preşcolare.
 pentru folosirea cu eficienţă a fiecărei categorii de producţii folclorice se utilizează
metode şi mijloace determinate de gradul de abstractizare la care sunt realizate şi adecvate
particularităţilor de vârstă ale copiilor prin iniţierea copilului în cultura naţională, realizată în
mod spontan în familie, activitate ce trebuie continuată şi completată în forme variate şi
organizate după o metodologie ştiinţifică a gândirii concrete a copilului, de mare importanţă
pentru formarea sa valorică prin contactul direct cu valorile etnoculturale.
5. Prin cercetare s-a demonstrat că tradiţiile de familie nu pot fi despărţite de viaţa
extrafamilială, de viaţa comunităţii de aceea accentuăm faptul că, prin familie, copilul este
parte a comunităţii şi trăieşte viaţa acesteia. Prin relaţiile dintre membrii familiei ce ţin de
evenimentele de viaţă personală etc., dar, în ultimă instanţă, copilul este pregătit prin toată
educaţia pe care o primeşte, tot pentru a trăi în comunitatea mai largă prin tra diţia transmisă
de la o generaţie la alta, prin diferite forme şi conţinuturi cuprinse în folclor, sfaturi, norme,
cerinţe etc. Conţinutul de bază al educaţiei preşcolarilor din perspectiva etnopedagogiei
familiei se constituie din: poveşti populare româneşti; proverbe, zicătoare, jocuri; tradiţii de
familie; practici şi experienţe populare.
Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare o constituie formarea orientărilor
axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei prin elaborarea teoret ică şi
validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la
preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei; elaborarea şi validarea experimentală a
curriculumului Etnopedagogia familiei ca model de educaţie permanentă pentru educaţia
preşcolară în vederea promovării culturii populare în spirit etnovaloric.
Recomandări:
 Cercetarea poate servi drept suport pentru dezvoltarea concepţiei de educaţie naţională
in Republica Moldova.
 Curriculum-ul la Etnopedagogia familiei poate fi aplicat în instituţiile preşcolare pentru
valorificarea potenţialului existent al sistemului de educaţie populară şi de implementare a
axiologiei populare în formarea – dezvoltarea personalităţii preponderent de vârstă mică.
 Modelul pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva
etnopedagogiei familiei la preşcolari poate fi aplicat în activităţile extradidactice şi
extraşcolare din instituţiile preşcolare şi în învăţământul primar.
 Programul experimental poate fi aplicat de către educatori cu adaptările de rigoare, în
funcţie de viziunea proprie asupra strategiei educative şi de condiţiile concrete în care aceştia
îşi desfăşoară activitatea.
 Iniţierea copilului în cultura naţională, realizată în mod spontan în familie, trebuie
continuată şi completată în forme organizate şi după o metodologie ştiinţifică în instituţia
preşcolară
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 Potrivit gândirii concrete a copilului, de mare importanţă pentru formarea sa valorică
are contactul direct cu valorile culturale, materiale, pornind de la cele locale.
 Cercetarea poate servi drept suport pentru alte medii educaţionale în vederea creşterii
eficienţei procesului de socializare şi dezvoltare a identităţii etnice.
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ADNOTARE
Buzenco Aurica,
Formarea orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei,
Teză de doctor în ştiinţe pedagogice. Chişinău, 2017
Structura tezei cuprinde introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, adnotare în
limbile română, engleză şi rusă, cuvinte-cheie, bibliografie din 191 surse, 162 pagini text de bază,
15 tabele, 12 figuri, 6 anexe.
Publicaţii la tema tezei: 9 lucrări ştiinţifice.
Cuvinte-cheie: identitate etnică, etnocultura, stereotipuri etnice, cultură populară, mediu etnic,
familie, educaţie familială, educaţie populară, etnopedagogia familiei, educaţie permanentă, modele
ale educaţiei, factori etnopedagogici.
Domeniul de studiu: teoria generală a educaţiei.
Scopul cercetării rezidă în stabilirea fundamentelor etnopedagogice şi elaborarea Modelului
pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei.
Obiectivele cercetării: reconsiderarea semnificaţiei conceptului de identitate etnică şi mediu etnic
ca valori ale etnopedagogiei familiei; stabilirea fundamentelor epistemologice ale etnopedagogiei
familiei din perspectiva etnovalorică; elaborarea Modelului pedagogic de formare a orientărilor
axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei; elaborarea şi validarea experimentală a
curriculumului Etnopedagogia familiei ca model de educaţie permanentă.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în: stabilirea fundamentelor epistemologice
ale etnopedagogiei familiei din perspectiva etnovalorică; consemnarea perspectivelor de abordare a
etnopedagogiei familiei ca o prioritate naţională; valorificarea culturii populare în formarea
orientărilor axiologice la preşcolari şi descrierea valorilor culturii naţionale. Problema ştiinţifică
soluţionată în cercetare constituie formarea orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva
etnopedagogiei familiei prin elaborarea teoretică şi validarea experimentală a Modelului pedagogic de
formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei; elaborarea şi
validarea experimentală a curriculumului Etnopedagogia familiei ca model de educaţie permanentă
pentru educaţia preşcolară în vederea promovării culturii populare în spirit etnovaloric.
Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în: stabilirea fundamentelor etnopedagogice ale educaţiei
copiilor în familie, actualizarea conceptelor specifice cercetării: identitate etnică, etnocultură,
stereotipuri etnice, cultură populară, mediu etnic, familie, educaţie familială, educaţie populară,
etnopedagogia familiei, educaţie permanentă, modele ale educaţiei, factori etnopedagogici;
descrierea fundamentelor etnopedagogice ale educaţiei copiilor în familie prin valorile culturii
populare, elaborarea Modelului pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din
perspectiva etnopedagogiei familiei; elaborarea curriculumului Etnopedagogia familiei ca model de
educaţie permanentă.
Valoarea aplicativă a cercetării constă în: reconsiderarea posibilităţilor de optimizare a educaţiei în
familie din perspectivă etnică, implementarea şi validarea experimentală a curriculumului
Etnopedagogia familiei ca model de educaţie permanentă pentru educaţia preşcolară; formarea la
educatori şi părinţi a reprezentărilor privind oportunităţile largi şi pe termen lung ale educaţiei populare
a preşcolarilor prin valorile culturii populare; elaborarea şi validarea experimentală a Modelului
pedagogic de formare a orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin mediatizarea elaborărilor teoretice
prin publicaţii/comunicări ştiinţifice şi validarea Modelului pedagogic de formare a orientărilor
axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei în cadrul grădiniţelor din comunele
Donici şi Peresecina, raionul Orhei, Măgdăceşti şi Maşcăuţi, raionul Criuleni în anul 2014.
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АННОТАЦИЯ
Бузенко Аурика, «Формирование у дошкольников аксиологической направленности с
точки зрения этнопедагогики семьи», диссертация на соискание ученой степени доктора
педагогических наук, г. Кишинев, 2017 г.
Структура диссертации содержит: введение, три главы, общие выводы и рекомендации,
аннотации на румынском, английском и русском языках, ключевые слова, библиографию из 191
наименований, 162 страницы основного текста, 15 таблиц, 12 фигуры, 6 приложений.
Публикации по теме диссертации: 9 научных работ.
Ключевые слова: этническая идентичность, этнокультура, этнические стереотипы,
народная культура, этническая среда, семья, семейное воспитание, народное воспитание,
этнопедагогика семьи, непрерывное воспитание, модели воспитания, этнопедагогические
факторы.
Область исследования: Общая теория воспитания.
Цель работы заключается в определении научных основ этнопедагогики в разработке
педагогической модели формирования у дошкольников аксиологической направленности с точки
зрения этнопедагогики семьи.
Задачи исследования: пересмотр значения понятий этнической идентичности и
этнической среды как ценностей этнопедагогики семьи; определение научных основ
этнопедагогики семьи с точки зрения этнических ценностей; разработка педагогической модели
формирования у дошкольников аксиологической направленности с точки зрения этнопедагогики
семьи; разработка и экспериментальная проверка куррикулума Этнопедагогика семьи как
модель непрерывного воспитания.
Научная новизна и оригинальность исследования заключается в: определении
этнопедагогических основ семьи с точки зрения этнических ценностей; установлении перспектив
использования этнопедагогики семьи как национального приоритета; применении народной
культуры в создании у дошкольников аксиологической направленности и в описании ценностей
национальной культуры. Научная проблема, решенная в исследовании: формирование у
дошкольников аксиологической направленности с точки зрения этнопедагогики семьи путем
теоретической разработки и экспериментальной проверки педагогической модели формирования
у дошкольников аксиологической направленности с точки зрения этнопедагогики семьи;
разработка и экспериментальная проверка куррикулума Этнопедагогика семьи как модель
непрерывного воспитания для дошкольного воспитания с целью продвижения народной
культуры с перспективы этнических ценностей.
Теоретическая значимость исследования состоит в определении научных основ
воспитания детей в семье, в актуализации концепций, характерных для данного исследования:
этническая идентичность, этнокультура, этнические стереотипы, народная культура,
этническая среда, семья, семейное воспитание, народное воспитание, этнопедагогика семьи,
непрерывное воспитание, модели воспитания, этнопедагогические факторы; в описании
теоретических основ воспитания детей в семье через ценности народной культуры; в разработке
педагогической модели формирования у дошкольников аксиологической направленности с точки
зрения этнопедагогики семьи; в разработке куррикулума Этнопедагогика семьи как модель
непрерывного воспитания.
Практическая значимость исследования заключается в переоценке возможностей
оптимизации воспитательного процесса в семье с этнической точки зрения, во внедрении и
экспериментальной проверке куррикулума Этнопедагогика семьи как модель непрерывного
воспитания для дошкольного воспитания, в формировании у воспитателей и родителей
представлений о широких и долгосрочных возможностях народного воспитания дошкольников
через ценности народной культуры; в разработке и апробации педагогической модели
формирования у дошкольников аксиологической направленности с точки зрения этнопедагогики
семьи.
Внедрение результатов исследования проводились путем медиатизации теоретических
разработок, через публикации и научные выступления, а также путем внедрения педагогической
модели формирования у дошкольников аксиологической направленности с точки зрения
этнопедагогики семьи в детских садах сел Донич и Пересечина Оргеевского района; с.
Мэгдэчешть и Машкэуць Криулянского района в 2015 году.
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ANNOTATION
Buzenco Aurica,
Forming axiological orientations with pre-school children from the perspective of
family ethno-pedagogy.
Doctoral Thesis in pedagogical sciences. Chisinau, 2017
Thesis structure includes introduction, 3 chapters, general conclusions and recommendations,
annotations in Romanian, English and Russian, key words, bibliography from 191 sources, 162
pages of main text, 15 tables, 12 figures, 6 annexes.
Thesis publications: 9 scientific works.
Keywords: ethnic identity, ethno-culture, ethnic stereotypes, popular culture, ethnic background,
family, family education, popular education, family ethno-pedagogy, continuing education,
educational models, ethno-pedagogical factors.
Field of research: Family ethno-pedagogy.
The research purpose is to establish the theoretical foundations and to develop the pedagogical
model of forming axiological guidelines from the perspective of family ethno-pedagogy.
Research objectives: reconsidering the meaning of the concept of ethnic identity and ethnic
background as values of family ethno-pedagogy; establishing the epistemological fundaments of
family ethno-pedagogy from a ethno-value perspective; developing the pedagogical model of
forming of axiological orientations with pre-schoolers from the perspective of family ethnopedagogy; developing and validating experimentally the curriculum Family ethno-pedagogy as a
model of lifelong education.
Novelty and scientific originality of the research consist in: establishing the epistemological
fundamentals of the family ethno-pedagogy from an ethno-value perspective; registering the
approach prospects of family ethno-pedagogy as a national priority; valuing popular culture in
shaping the axiological orientation with pre-schoolers and describing the values of national
culture.
Scientific problem researched constitutes the formation of axiological orientations with preschool children from the perspective of family ethno-pedagogy by means of theoretical
development and experimental validation of a Pedagogic model of forming axiological orientations
in preschool children from the perspective family ethno-pedagogy; development and experimental
validation of the curriculum Family Ethno-pedagogy as a model of continuing preschool education
with a view to promote the popular ethno-value spirit.
Theoretical significance of the research lies in: setting the theoretical foundations of children
education in the family, updating the concepts specific to the research: ethnic identity, ethnoculture, ethnic stereotypes, popular culture, ethnic background, family, family education, popular
education, ethno-pedagogy, continuing education, models of education, ethno-pedagogical factors;
description of the theoretical foundations of children education in the family through popular
culture values, developing the pedagogical model of formation of axiological orientations with
preschool children from the perspective of family ethno-pedagogy; developing the curriculum
Family Ethno-pedagogy as a model of continuing education.
Applicative value of the research is: reconsidering the optimization possibilities of education in
the family from an ethnic perspective, implementing and validating experimentally of the
curriculum Family Ethno-pedagogy as a model of continuing education for pre-school education;
training in educators and parents the representations regarding the vast and long-term opportunities
of popular preschool education through the values of popular culture; elaborating and experimental
validating of the pedagogical model of the formation of the axiological orientations with pre-school
children from the perspective of family ethno-pedagogy.
Implementation of scientific results was achieved by publicizing the theoretical elaborations
through publications / scientific reports and validating the pedagogical model of forming the
axiological orientations with pre-schoolers in terms of family ethno-pedagogy in kindergartens from
Donici and Peresecina villages, Orhei district, Magdacesti and Maşcăuţi villages, Criuleni district in
2014.
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