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ADNOTARE
Bețivu Aurelia

„Formarea stilului existențial al adolescenților în contextul crizei valorilor”, 
teză de doctor în ştiinţe ale educației, Chişinău, 2021

Structura tezei include: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie 
din 298 de surse, adnotare (română, engleză, rusă), concepte-cheie, lista abrevierilor, 135 pagini de text de 
bază, 37 de tabele, 44 figuri, 17 anexe.

Publicații la tema tezei: 18 lucrări științifice.
Concepte-cheie: adolescenți, stil existențial contemporan (SEC), stil de viață, educație prin și pen-

tru valori, valoare, criză a valorilor, indicatori, descriptori și valori ale stilului existențial.
Domeniul de studiu: Teoria generală a educației. Pedagogia culturii emoționale.
Scopul investigației: determinarea fundamentelor teoretice, elaborarea și validarea experimentală 

a Modelului conceptual al SEC și a Programului strategic de formare a stilului existențial al adolescenților 
în contextul crizei valorilor specifică societății contemporane.

Obiectivele cercetării: stabilirea reperelor teoretice ale existenței umane și a orientărilor științifice 
în evoluția conceptului de stil existențial; elucidarea preocupărilor axiologice ale adolescenților în contex-
tul crizei valorilor; elaborarea și întemeierea științifică a Modelului conceptual al stilului existențial con-
temporan; elaborarea și descrierea indicatorilor, descriptorilor și a valorilor stilului existențial în contextul 
educației axiologice; evaluarea stilului existențial al adolescenților din perspectiva cadrelor didactice și a 
adolescenților; elaborarea și validarea experimentală a Programului strategic de formare a stilului existen-
țial al adolescenților.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în: determinarea reperelor teoretice pri-
vind stilul existențial; elaborarea indicatorilor și a descriptorilor valorilor stilului existențial contemporan 
din perspectiva calității vieții; elaborarea și întemeierea științifică a Modelului conceptual al SEC; elabora-
rea noilor cunoștințe științifice privind stilul existențial al adolescenților (definirea conceptului stil existen-
țial contemporan); descrierea valorilor SEC al adolescenților și formularea concluziilor științifice privind 
formarea SEC al adolescenților.

Rezultate obținute ce contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante în cerce-
tare vizează: reperele teoretice privind stilul existențial, caracteristicile crizei valorilor, Modelul conceptual 
al SEC, noi cunoștințe științifice privind SEC al adolescenților (definiția conceptului SEC), indicatorii și 
descriptorii stilului existențial din perspectiva calității vieții, valorile stilului existențial, criteriile de evalu-
are a SEC, instrumentele de evaluare a stilului existențial al adolescenților, Programul strategic de formare 
a SEC al adolescenților în contextul crizei mondiale a educației asigurând creșterea calității vieții adoles-
cenților, ce au contribuit la dezvoltarea teoriei generale a educației.

Semnificația teoretică a cercetării este susținută de: delimitarea abordărilor teoretice și elucidarea 
unor modele de existență umană; identificarea orientărilor științifice în evoluția conceptului de stil existen-
țial; descrierea caracteristicilor crizei mondiale a educației; elaborarea noilor cunoștințe științifice privind 
stilul existențial al adolescenților (Modelul conceptual al SEC, definirea conceptului SEC, formularea in-
dicatorii, descriptorii și valorile stilului existențial contemporan), criteriile de evaluare a stilului existențial 
al adolescenților.

Valoarea aplicativă a cercetării rezultă din: determinarea metodologiei educației prin și pentru 
valori din perspectiva problematicii lumii contemporane; elaborarea instrumentelor de evaluare a SEC; 
evaluarea stilului existențial al adolescenților din perspectiva cadrelor didactice și a adolescenților; ela-
borarea și validarea Programului strategic de formare a SEC al adolescenților și formularea concluziilor 
științifice privind praxiologia formării stilului existențial la adolescenți. 

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată prin validarea experimentală a Modelului 
conceptual al stilului existențial contemporan și a Programului strategic de formare a stilului existențial al 
adolescenților în Liceul Teoretic „Nicolae Casso”, com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, Liceul Teoretic Repu-
blican „Ion Creangă” din Bălți și la Universitatea de Stat Alecu Russo” din Bălţi.
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АННОТАЦИЯ
Бециву Аурелия

„Формирование экзистенциального стиля жизни подростков 
в контексте кризиса ценностей”, диссертация на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук, Кишинёв, 2021

Структура диссертации: введение, 3 главы, общие выводы и рекомендации, библиография из 
298 источников, аннотация на румынском, русском и английском языках, список аббревиатур, 135 стра-
ниц, 37 таблиц, 44 фигуры, 17 приложений. 

Публикации по теме диссертации: 18 научных работ. 
Ключевые понятия: подростки, современный экзистенциальный стиль (СЭС), аксиологи-

ческое воспитание, ценность, глобальный кризис воспитания, кризис ценностей, показатели, дес-
крипторы и ценности современного экзистенциального стиля.

Область исследования: Общая теория воспитания, Педагогика эмоциональной культуры.
Целью исследования является: определение теоретических основ, разработка и экспери-

ментальная проверка Концептуальной модели современного экзистенциального стиля подростков и 
Стратегической программы формирования экзистенциального стиля подростков в контехте кри-
зиса ценностей в современном обществе. Задачи исследования: определение  теоретических основ 
человеческого существования и научных тенденций в эволюции термина экзистенциальный стиль; 
описание аксиологических проблем подростков в условиях кризиса ценностей; разработка и научное 
обоснование Концептуальной модели СЭС подростков; разработка показателей, дескрипторов и ценно-
стей СЭС в контексте аксиологического воспитания; оценивание уровней сформированности ценно-
стей экзистенциального стиля подростков с точки зрения учителей; разработка и экспериментальная 
проверка Стратегической программы формирования экзистенциального стиля подростков в усло-
виях современного кризиса ценностей.

Научная новизна и оригинальность исследования заключается в: определении теоретических 
основ человеческого существования и научных тенденций в эволюции термина экзистенциальный стиль; 
разработке показателей, дескрипторов и ценностей современного экзистенциального стиля в контексте 
аксиологического воспитания и качества жизни; разработке и научном обосновании Концептуальной моде-
ли СЭС подростков; разработке новых научных знаний касающихся экзистенциального стиля подрост-
ков (определение понятия СЭС); описании ценностей экзистенциальнного стиля подростков и разра-
ботке научных выводов касающихся формирования экзистенциального стиля подростков.

Результаты способствующие разрешению научной проблемы исследования: определение тео-
ретических основ СЭС, характеристики кризиса ценностей; в разработке и научном обосновании Кон-
цептуальной  модели СЭС подростков; разработка новых научных знаний, касающихся СЭС подростков; 
описание показателей, дескрипторов и ценностей современного экзистенциального стиля в плане ка-
чества жизни; определение ценностей экзистенциальнного стиля подростков, критериев оценивания 
СЭС, методов оценки экзистенциальнного стиля подростков, в разработке Стратегической програм-
мы формирования СЭС подростков в условиях кризиса ценностей свойственного современному об-
ществу, обеспечивающей повышение качества жизни подростков и развитие общей теории воспитания.

Теоретическая значимость исследования аргументирована: выявлением теоретических основ 
и описанием моделей и научных тенденций в эволюции термина экзистенциальный стиль; описанием 
характеристик глобального кризиса воспитания; новыми научными знаниями (Концептуальная  модель 
современного экзистенциального стиля подростков), разработкой показателей, дескрипторов и ценно-
стостей современного экзистенциального стиля в контексте аксиологического воспитания; критерия-
ми оценивания СЭС подростков.

Прикладное значение исследования: определение методологии аксиологического воспитания в 
контексте проблем современного мира; разработка методологии оценивания  экзистенциального стиля 
подростков; оценивание экзистенциального стиля подростков с точки зрения учителей; разработка и 
экспериментальная проверка Стратегической программы формирования СЭС подростков в условиях 
кризиса ценностей и в разработке практических выводов и рекомендаций относительно формирования 
экзистенциального стиля подростков. 

Внедрение научных результатов исследования производилось посредством медиатизации на-
учных разработок и экспериментирования Концептуальной модели СЭС и Стратегической программы 
формирования экзистенциального стиля подростков в Теоретическом лицее „Н. Кассо”, с. Кишкэрень, 
р-н Сынжерей, Республиканском Теоретическом лицее „И. Крянгэ” муниципия Бэлць и в Бельцком Госу-
дарственном Университете „Алеку Руссо”.



7

ANNOTATION
Bețivu Aurelia

„Forming the lifestyle of adolescents in the context of value crisis”,
Doctoral thesis in education sciences, Chişinău, 2021

Thesis structure: introduction, three chapters, general conclusions and recommendations, biblio-
graphy from 298 sources, annotation (Romanian, English, Russian), key concepts in Romanian, Russian, 
English, list of abbreviations, 135 pages of basic text, 37 tables, 44 figures, 17 annexes.

Publications on the research topic: 18 scientific articles.
Key concepts: adolescents, contemporary lifestyle (CLS), lifestyle, education through and for va-

lues, value, value crisis, lifestyle indicators, descriptors and values.
Field of study: General Theory of Education, Pedagogy of Emotional Culture.
The purpose of the investigation: to determine the theoretical foundations, to elaborate and expe-

rimentally validate the Conceptual Model of the contemporary lifestyle and the Strategic Program for for-
ming the lifestyle values in adolescents in the context of the value crisis specific to contemporary society.   .       

Research objectives: to establish the theoretical framework of human existence and scientific 
guidelines in the evolution of the concept of lifestyle; to elucidate the axiological concerns of the ado-
lescents in the context of value crisis; to elaborate and scientifically construct the Conceptual Model of 
the contemporary lifestyle; to elaborate and describe the lifestyle indicators, descriptors and values in the 
context of axiological education; to evaluate the CLS of adolescents from the perspective of teachers and 
adolescents; to elaborate and experimentally validate the Strategic Program for forming the lifestyle values 
in adolescents.

Scientific originality and novelty of the research consists in: determining the theoretical fra-
mework regarding the lifestyle; elaboration of indicators and descriptors of the contemporary lifestyle 
values  from the perspective of quality of life; elaboration and scientific foundation of the CSL Conceptual 
Model; developing new scientific knowledge on the adolescents’ lifestyle (defining the concept of contem-
porary lifestyle); describing the adolescents’ lifestyle values and formulating scientific conclusions regar-
ding the adolescents’ lifestyle formation. 

The obtained results that contribute to solving and important scientific issue in the research 
aim at: theoretical framework on lifestyle, characteristics of the values crisis, CLS Conceptual model, new 
scientific knowledge on the  adolescents’ lifestyle (definition of CLS concept), lifestyle indicators from the 
perspective of quality of life, adolescents’ lifestyle values, CLS evaluation criteria, tools for evaluating the 
adolescents’ lifestyle, Strategic Program for forming the lifestyle values in adolescents in the context of 
global education crisis ensuring the increase of the adolescents quality of life, that contributed to the deve-
lopment of the general theory of education.

Theoretical significance of the research is supported by: delimitation of theoretical approaches 
and elucidation of some models of human existence; identifying scientific guidelines in the evolution of 
the concept of lifestyle; description of the global education crisis characteristics; elaborating new scientific 
knowledge on the adolescents’ lifestyle (CLS Conceptual model, defining the CLS concept, formulating the 
CLS indicators, descriptors and values), presenting criteria for evaluating the adolescents’ lifestyle.

Value of the research: determining the methodology of education through and for values from the 
perspective of contemporary world issues; developing tools to assess the adolescents’ life style; evaluating 
the adolescents’ lifestyle from the teachers and adolescents’ perspective; elaborating and validating the 
Strategic Program for forming the lifestyle values in adolescents in the context of value crisis; formulating 
scientific conclusions on the praxiology of the adolescents’ lifestyle formation.

Implementation of the scientific results was achieved through the experimental validation of the 
CLS Conceptual Model and the Strategic Program for forming the lifestyle values in adolescents in Nicolae 
Casso high school in Chişcăreni, Singerei district, Ion Creangă republican high school from Bălţi, and  at 
Alecu Russo State University of Balti.
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LISTA ABREVIERILOR

În limba română:
CEDA – Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri
EDO – Educaţie pentru Drepturile Omului
GC – Grup de control
GE – Grup experimental
ODD – Obiective de dezvoltare durabilă
SEC – Stil existențial contemporan
SI – studiu individual
UPSC – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
USARB – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
USM – Universitatea de Stat din Moldova

În limba rusă: 
СЭС – современный экзистенциальный стиль

În limba străină:
CES – contemporary existential style
QLI – Where-to-be-born index (quality-of-life index)
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization



9

LISTA TABELELOR

Tabelul 1.1. Abordări ale conceptului de existență umană
Tabelul 1.2. Interpretarea filosofică a sensului vieţii umane
Tabelul 1.3. Abordări ale stilului existențial contemporan
Tabelul 1.4. Evoluția semnificațiilor termenului stil existențial în dicționare/enciclopedii
Tabelul 1.5. Valori ale stilului existențial derivate din  planurile calității vieții
Tabelul 1.6. Valorile stilului existențial contemporan derivate din calitatea vieții
Tabelul 1.7. Indicatorii ai calității vieții [297] 
Tabelul 1.8. Cele 10 valori universale definite  în termeni de scopuri și valori unice
 (Inventarul valorilor lui Sh. Schwartz)
Tabelul 2.1. Caracteristici ale crizei valorilor în contemporaneitate
Tabelul 2.2. Abordări științifice ale semnificației conceptului educație axiologică
Tabelul 2.3. Preocupări axiologice, nevoi și conduite specifice adolescenților
Tabelul 2.4. Valorile stilului existențial derivate din paradigmele pedagogiei
Tabelul 2.5. Proiectul experimental al diagnosticării sistemului de valori ale adolescenților
Tabelul 2.6. Ratingul valorilor stilului existențial în opinia adolescenților
Tabelul 2.7. Valorile stilului existențial al adolescenților (vectorul psihofiziologic)
Tabelul 2.8. Descriptorii vectorului psiho-fiziologic
Tabelul 2.9. Valorile și indicatorii stilului existențial al vectorului motivațional
Tabelul 2.10. Descriptorii vectorului motivațional al stilului existențial contemporan
Tabelul 2.11. Valorile și indicatorii stilului existențial contemporan (vectorul social)
Tabelul 2.12. Descriptorii vectorului social al stilului existențial contemporan
Tabelul 3.1. Structura eşantionului experimental
Tabelul 3.2. Metodologia cercetării experimentale a stilului existenţial al adolescenţilor
Tabelul 3.3. Date generale privind nivelul de formare a valorilor stilului existențial al 

adolescenților (grup experimental elevi și studenți, etapa constatare)
Tabelul 3.4. Corespondența itemi-valori ale stilului existențial în instrumentele de cercetare
Tabelul 3.5. Convergența formal-nonformal-informal în educația axiologică pentru formarea  

stilului existențial al adolescenților
Tabelul 3.6. Produse curriculare valorificate pentru formarea stilului existențial
Tabelul 3.7. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare [79, p.8]
Tabelul 3.8. Proiectarea unității de învățare „Asigurarea calității vieții” în clasa a XI-a, 

disciplina Dezvoltare personală (captură de ecran)
Tabelul 3.9. Unitățile de conținut la disciplina Filosofia educației
Tabelul 3.10. Valori ale stilului existențial însușite de adolescenții-studenți prin seminariile 

universitare la Filosofia educației
Tabelul 3.11. Formarea stilului existențial al  adolescenților (Disciplina Filosofia educației)
Tabelul 3.12. Strategii didactice antrenate în formarea stilului existențial al adolescenților
Tabelul 3.13. Obiective și resurse valorificate în formarea profesională a cadrelor didactice
Tabelul 3.14. Distribuirea orelor la cursul tematic „Educația axiologică” 
Tabelul 3.15. Activitățile de formare a profesorilor școlari orientate spre formarea valorilor 

stilului existențial al adolescenților
Tabelul 3.16. Competențe psihopedagogice formate cadrelor didactice relevante educației axiologice



10

LISTA FIGURILOR

Fig. 1.1. Abordarea comparată stil de viață – mod de viață
Fig. 1.2. Elementele stilului de viață după Thyra C. (1996)
Fig. 1.3. Modelul stilului existențial (după A. Utasi, 2009)
Fig. 1.4. Modelul structural al stilului existențial contemporan, după A. Bețivu (2019) 
Fig. 1.5. Conceptul de calitate a vieții
Fig. 1.6. Stilul de viață: variabilă explicată și explicativă (după Marian Vasile)
Fig. 2.1. Prioritățile valorice ale adolescenților 
Fig. 2.2. Problemele sociale ale adolescenților 
Fig. 2.3. Orientările axiologice ale adolescenților (domeniul/vectorul psihofiziologic)
Fig. 2.4. Prioritățile axiologice ale adolescenților (domeniul/vectorul motivațional)
Fig. 2.5. Prioritățile axiologice ale adolescenților (domeniul/vectorul social)
Fig. 2.6. Modelul conceptual al stilului existențial contemporan (indicatorii SEC)
Fig. 3.1. Semnificații atribuite de  către profesorii şcolari termenului de stil existențial (GE) 
Fig. 3.2. Cunoaşterea specificului dezvoltării personalității în adolescență (cadre didactice, GE)
Fig. 3.3. Gradul de pregătire metodologică a cadrelor didactice pentru formarea stilului 

existențial la adolescenți (GE)
Fig. 3.4. Niveluri de formare a valorilor stilului existențial al adolescenţilor – vectorul psiho-

fiziologic (GE, etapa constatare)
Fig. 3.5. Niveluri de formare a sistemului orientărilor axiologice ale adolescenţilor – vectorul 

motivaţional (GE, etapa constatare)
Fig. 3.6. Niveluri de formare a paternurilor semnificative de consum ale adolescenţilor – 

vectorul motivațional (GE, etapa constatare)
Fig. 3.7. Niveluri de formare a valorilor stilului existențial al adolescenţilor – vectorul social 

(GE, etapa constatare)
Fig. 3.8. Niveluri de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților-elevi (GE, etapa 

constatare)
Fig. 3.9. Niveluri de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților-elevi (GC, etapa 

constatare)
Fig. 3.10. Programul strategic de formare a stilului existențial al adolescenților
Fig. 3.11. Activitate de sensibilizare a adolescenţilor pentru siguranţa online (captură de ecran)
Fig. 3.12. Resurse curriculare site-ul  Proiectului ECD/EDO „A trăi în democrație”, adolescenţi, 

cadre didactice (captură de ecran)
Fig. 3.13. Resurse curriculare site-ul  Proiectului ECD/EDO „A trăi în democrație”, părinţi 
Fig. 3.14. Resurse curriculare site-ul  PassItOn, videouri (captură de ecran)
Fig. 3.15. Resurse curriculare site-ul  PassItOn, articole (captură de ecran)
Fig. 3.16. Resurse curriculare create pe site-ul  PassItOn, banere (captură de ecran)
Fig. 3.17. Resurse curriculare create pe software Prezi, prezentare (captură de ecran)
Fig. 3.18. Produse realizate de formabili: Alfabetul valorilor
Fig. 3.19. Sarcini didactice orientate spre formarea stilului existențial al adolescenților
Fig. 3.20. Semnificații atribuite de către cadrele didactice termenului de stil existenţial al 

adolescenților (cadre didactice: grup experimental și grup de control)
Fig. 3.21. Gradul de cunoaştere de către cadrele didactice a specificului dezvoltării personalității 

în adolescență (cadre didactice:  grup experimental și grup de control)
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Fig. 3.22. Gradul de pregătire metodologică pentru formarea stilului existențial la adolescenți 
(cadre didactice: grup experimental și grup de control)

Fig. 3.23. Formarea stilului existențial la adolescenți prin tehnologii comunicaționale 
Fig. 3.24. Blogul Just Values (captură de ecran)
Fig. 3.25. Grupul pentru adolescenţi, părinţi pe site-ul social Facebook  – Just_Values 
Fig. 3.26. Nivelurile de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților-liceeni (validare 

– constatare: elevi – grup experimental)
Fig. 3.27. Nivelurile de formare a valorilor stilului existențial al adolescenţilor (vectorul 

psihofiziologic, GE, constatare-validare)
Fig. 3.28. Nivelurile de formare a valorilor stilului existențial al adolescenţilor (vectorul 

psihofiziologic, GE, constatare-validare)
Fig. 3.29. Nivelurile de formare a sistemului de orientări axiologice ale adolescenţilor (vectorul 

motivaţional, GE)
Fig. 3.30. Niveluri de formare a mecanismelor adaptive ale adolescenţilor (vectorul psiho-

fiziologic, GE)
Fig. 3.31. Niveluri de formare a valorilor SEC al adolescenţilor (GE, vectorul social)
Fig. 3.32. Niveluri comparate de formare a valorilor SEC al adolescenților-studenţi (validare)
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INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare este determinată de preocupările comunității științifice 
privind educația axiologică. Dinamismul societății contemporane și procesele sociale inerente 
acestuia generează apariția unor tendințe de clarificare a dimensiunilor generice ale calității  vieții 
(binele psihofizic și social) sub forma unor atribute esențiale ale supraviețuirii în condițiile crizei 
mondiale a educației, în general, și a crizei valorilor, în special. Din acest unghi de vedere, ado-
lescența este perioada de formare a unui sistem de valori care vor deveni instrumente ale dezvol-
tării personale pe întreg parcursul vieții. Examinând aria problemelor la această vârstă, constatăm 
vulnerabilitatea adolescenților, nevoia de libertate, independență și afirmare personală, puternic 
exprimate la această vârstă, care pot degenera în comportamente iresponsabile, modificând semni-
ficativ traiectoria dezvoltării personalității. „Tendințele ontogenetice, încurajate și dezvoltate co-
respunzător, pot transforma adolescenții într-un produs uman de calitate cu înalt potențial de inte-
grare socială. Viața adolescenților poate fi definită ca un proces continuu de adaptare la multiplele 
schimbări pe plan social, politic, economic etc. A face față acestor schimbări este extrem de dificil 
în condițiile în care se pare aceasta devine trăsătură stabilă a contemporaneității. Prin urmare, ființa 
umană este pusă în situația de a adopta anumite modele valorice și comportamentale (flexibile) 
care să-i permită a înfrunta continuu intensa evoluție a societății. Astfel, am putea interpreta viața 
ca o sumă de condiții ce îl conduc pe om la adoptarea unui stil de viață potrivit segmentului social 
din care face parte conferindu-i o individualitate certă” [114]. 

Importanța cercetării rezultă din conținutul documentelor normative și reglatorii ale 
educației: „educația are ca misiune dezvoltarea potențialului uman pentru a asigura calitatea  
vieții și bunăstarea”; „idealul educațional al școlii din Republica Moldova constă în formarea 
personalității cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care se afirmă prin anumite com-
petențe necesare pentru angajare în piața muncii, independență de opinie și acțiune, fiind deschisă 
pentru dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale asumate” (art. 5-7, Codul 
educației). Principiul calității și al relevanței, descrise în Codul educației, solicită educației să răs-
pundă nevoilor de dezvoltare personală, finalitățile educaționale implicând „formarea unui sistem 
de valori și a unor competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul  vieții (competențe sociale 
și civice) ce permit personalității umane să participe activ la viața socială și asigură bunăsta-
rea personală” [59]. Din acest unghi de vedere, obiectivele generale ale Strategiei de dezvoltare 
a educației pentru anii 2014-2020, „Educația-2020”, vizează responsabilizarea societății pentru 
asigurarea unei educații de calitate în perspectiva dezvoltării durabile a sistemului educațional 
și a formării personalități integre, active, sociale și creative. Unul dintre obiectivele strategice 
pe termen lung ale politicilor educaționale la nivel european implică creșterea calității și efici-
enței educației [165]. „Scopul major al Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030” este 
de a spori vizibil calitatea vieții în Republica Moldova, viziune axată pe necesitățile oamenilor 
ce derivă din alinierea țării la Agenda de Dezvoltare Globală 2030 (Agenda 2030) și din Acordul 
de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova pentru „creșterea standardelor de viață”. 



13

Asigurarea siguranței fizice și a confortului psihologic constituie o dimensiune esențială a calității 
vieții, sănătatea generând echilibru, rezistență și flexibilitate, sănătatea mintală și socială constând 
în realizarea rolurilor sociale etc. [125]. 

Descrierea situației în domeniul cercetării și identificarea problemei de cercetare.
La nivel internațional, cercetările filosofice, sociologice, psihologice și pedagogice inter-

pretează multiaspectual conceptul de stil existențial: în spațiul germanofon – M. Weber [Apud; 
203; 114], definește „stilul de viață ca determinantă a dezvoltării sociale”; A. Adler [3] afirmă că 
„stilul existențial este totalitatea valorilor, pasiunilor, cunoștințelor, faptelor semnificative și parti-
cularităților ce constituie unicitatea individului”; A. Schopenhauer [158] precizează că „existența 
umană este bogăția internă, avuția minții, căci mintea cu cât se apropie mai mult de eminență, cu 
atât lasă mai puțin loc urâtului”; F. W. Nietzsche [122] identifică stiluri de viață distincte în cultura 
greacă, care sunt cristalizate sub formă de modele culturale, dar și de stil de viață apolinic și dioni-
siac – „mod de manifestare, posibilitate și trăsătură specifică a vieții oamenilor”; I. C. Mochmann 
[230] apreciază conceptul lifestile (din engleză) „ca un termen modern cu structură individuală 
și socială” [230]; T. W. Adorno [Apud, 191] promovează „teoria personalității autoritare, carac-
terizată prin manifestări specifice în diferitele sfere ale  vieții, deci de un anumit stil de viață: în 
familie, în colectivitate, în muncă, în sfera politicii, a moralei, în activitatea religioasă”. 

În spațiul anglofon: R. Benedict [209] definește „stilul existențial ca și atribuit al perso-
nalității umane cu caracteristici relativ comune (valori, atitudini, comportamente), care îmbra-
că forme particulare/individuale de manifestare, fiind un indicator al opțiunii individuale pentru 
anumite caracteristici”, elaborează „teoria stilurilor bazată pe configurația specifică a nevoilor, 
tipurile de strategii de satisfacere a acestora etc.”; W. Lazer [Apud, 243] consideră  că „stilul 
existențial constituie un pattern comportamental al unui grup care se reflectă în totalitatea de 
achiziții ale consumatorului și modalitățile de consum”; L. Wirth [242]; W. C. Cockerham [216] 
apreciază stilurile de viață drept „modele colective de comportament cu referire la sănătate, bazate 
pe alegerile din opțiunile disponibile oamenilor în funcție de șansele lor de viață”; M. Featherstone 
[221] definește „stilul de viață ca sumă a opțiunilor unui individ pentru a-și crea o identitate în-
tr-o lume marcată de diversitate; stilizare a  vieții”; „stilul existențial un proiect asumat prin care 
individul exprimă în mod conștient maniera de viață”; R. A. Stebbins [236] consideră „stilul de 
viață – un set de comportamente, determinat de un set coerent de interese sau condiții sociale, fiind 
explicat și justificat de un set de valori, atitudini și orientări interdependente și care, în anumite 
condiții, devine baza identității sociale”; Heinz L. Ansbacher [205] susține că „stilul existențial 
denotă caracterul de bază al unei persoane, stabilit mai devreme în copilărie, care guvernează 
reacțiile și comportamentul”; R. D. Holt [Apud, 114] apreciază că „stilurile de viață sunt patter-
nuri semnificative de consum”; D. E. Vinson și J. M. Munson [214] afirmă că „stilul este constituit 
din valori”; Th. S. Robertson şi Harold H. Kassarjian [Apud, 203] compară „valorile echivalate 
cu normele de grup”; M. Sonstegard [235] și D. Bell [208] conchid că „stilul existențial este pat-
ternul distinct al comportamentului personal sau social al individului sau al grupului”; D. Wynne 
[Apud, 114] evaluează stilul de viață drept „o manieră de autodefinire personală prin modalitățile 
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de utilizare a resurselor”; D. Chaney [213] estimează: „stilul existențial se referă la utilizarea 
semnificațiilor care stau în spatele comportamentelor: acestea fiind seturi de practici și atitudini 
care au sens pentru un grup într-un anumit context social, dar nu reprezintă întreaga experiență 
socială a indivizilor”; L. Wirth [242] delimitează „stilurile de viață urbane și rurale”; D. Bell și J. 
Hollows [207], Glenn D. Walters [224], C. Uth Thyra [238] determină că „stilul de viață este un 
concept asociat cu trecerea de la uniform (producție de masă), la distinct (producție de nișă)” etc. 

În aria francofonă: M. Lusher [261] menționează, că „stilul de viață se identifică prin per-
cepția culorii care redau starea emoțională”; J. P. Sartre [Apud, 14] delimitează existența umană 
drept „un concept fundamental ce include totalitatea determinărilor sale ca procese, care se pro-
duc în realitatea înconjurătoare prin diversitatea formelor sale”. 

În spațiul rus: Н. Тельнова, Л. Брага [273] afirmă că „stilul de viață este definit ca o anu-
mită manieră de existență a indivizilor, a familiilor și a societăților pe care aceștia le reprezintă, 
prin transpunerea modelelor sociale în principii de viață cotidiană”; Л. В. Хведченя (2014) men-
ționează „criza învățământului este criza civilizației contemporane” [276], Н. Г. Шестирекова  
opinează că „stilul se referă la orientările axiologice ale adolescenților” [277, p. 245] și alți autori.

În România, autori reprezentativi în domeniu au determinat conotații și dimensiuni ale 
conceptului de stil existențial, demarând procesul clarificării semnificației cu definiția lui A. Adler 
urmată de alte interpretări: A. Petre [137] definește stilul ca „universul axiologic al personalității 
umane”, S. Cristea [75] afirmă, că „paradigma pedagogiei existenței are în vedere realizarea edu-
cației după un model concret, conceput la nivel de structură și conținut”, iar „educația și școala 
trebuie să cultive personalități excepționale”; M. Vasile [114] consideră că „stilul existențial se 
exprimă în interese, atitudini, opinii, valori explorate în activitatea de muncă și în activitățile de 
petrecere a timpului liber, reflectând imaginea de sine a persoanei, modul de autopercepe de sine 
și de alții, suma motivelor, a necesităților și a dorințelor, influențată de anumiți factori: cultura, fa-
milia, grupul social”, „distincții valorice, atitudinale și comportamentale”; I. Rebedeu, C. Zamfir 
[151] definesc stilul ca un „principiu organizator intern, profil al vieții persoanei ca reprezentant 
al grupului”. Contribuții semnificative la tratarea problemei valorilor, în arealul românesc, regă-
sim la A. Cosmovici, C. Cucoș, S. Cristea [66], L. Antonesei, M. Călin [46], B. Voicu [188] ș.a. Un 
concept operațional de maximă importanță pentru cercetarea stilului existențial al adolescenților 
este termenul valoare, constituind „postulatul logic care se manifestă prin expresii psihologice, 
personalitatea fiind purtătorul valorilor, bază a cunoașterii; judecata și conceptul, elementul con-
structiv al cunoștinței existente în domeniile vieții” [137, p. 39]. 

În Republica Moldova, dimensiuni ale existenței umane sunt descrise în cercetările sem-
nate de: V. Capcelea (2020) „abordări filosofice ale existenței umane” [42]; M. Cojocaru-Boro-
zan (2010-2021) „cultura emoțională a profesorului ca model de stil profesional”, [64]; T. Callo 
(2014) „pedagogia practică a atitudinilor”, „criza educației prin care trece umanitatea și, omul 
ca valoare supremă, a schimbat percepția despre viață, așa încât societatea este expresia crizei 
profunde a valorilor” [40]; I. Gagim (2017) „abordarea axiologică a educației” [91]; N. Silistraru 
(2020) „sistemul de valori naționale” [159]; L. Cuznețov (2010) referindu-se la „educația prin op-
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tim axiologic” [80], „educația axiologică a familiei”; Ox. Paladi (2014) „conștiința de sine și siste-
mul de valori ale adolescentului” [127], D. Antoci (2020) „educația prin și pentru valori” [11]; Vl. 
Pâslaru (2003) „principiul pozitiv al educației” [136], Al. Paladi (2015) identificând „interconexi-
uni dintre stilul apreciativ și controlul psihologic la tineri” [128]; T. Șova (2014) „managementul 
stresului”, [169]; L. Țurcan-Balțat [183] referindu-se la „pedagogia toleranței și educația pentru 
toleranță”; C. Zagaievschi (2013) „specificul formării inteligenței emoționale prin comunicare a 
adolescenților” [190]; M. Hadârcă (2018) concretizând „dimensiuni actuale ale crizei valorilor”, 
„lipsa unor modele de stil existențial”, „dezvoltarea axiologică a curriculumului școlar”; [99], S. 
Spânu (2016) dezvăluind „criza valorilor europene” [162] și alți autori.

Criza globală a educației prin care trece umanitatea, în general, și omul, ca valoare supre-
mă, în particular, a schimbat percepția despre viață, așa încât societatea este expresia crizei pro-
funde a valorilor [40, p. 70]. Din altă perspectivă, criza valorilor este generată de carența sau chiar 
lipsa unor modele externe preluate din stilul existențial ca formă manifestă a conștiinței. Un alt as-
pect, care fundamentează irevocabil necesitatea soluționării problemei abordate, este starea lucru-
rilor în plan național, care evoluează din rău în mai rău și de aceea, fără intervenție educațională, 
riscăm să rămânem într-o criză continuă sub toate aspectele existențiale. În susținerea acestei idei 
vine una dintre semnificațiile atribuite conceptului de lifestile care prezintă stilurile de viață ca fi-
ind modele conform cărora oamenii aleg să trăiască: „Orice model trebuie să ofere un anumit con-
fort și siguranță persoanei, prin valorile pe care i le oferă, trebuie să-i confere originalitate și un 
stil propriu în raport cu ceilalți” [207]. Frecvent, în comunitatea științifică, se abordează modelele 
etice, care sunt, în esență, pseudomodele imitate de tânăra generație în lipsa unor modele autentice. 

Formarea stilului existențial al adolescenților, ca problemă pedagogică, se referă la: 
(a) aspecte de natură teoretică: termenul stil existențial apare ambiguu în literatura de do-

meniu deoarece lipsesc definiții universal acceptate, or, fiind un concept polisemantic, circumscrie 
multiple interpretări grație multitudinii de domenii ce fac referință la acesta (psihologie, psihologie 
medicală, filosofie, sociologie, pedagogie, axiologie, business ș.a.) și (b) aspecte de natură meto-
dologică, întrucât în literatura pedagogică se înregistrează insuficiente metodologii și programe de 
formare a stilului existențial al adolescenților. În contextul crizei valorilor prin care trece umani-
tatea contemporană, în general, și omul, ca valoare supremă, în particular, percepția despre om și 
viață s-a schimbat, astfel, încât starea de lucruri constituie expresia unei crize valorice profunde. 
„În tendința de permanentă schimbare e greu a delimita virtutea de viciu, întrucât ceea ce se pare 
că ieri constituia valoare, a devenit nonvaloare astăzi” [30]. Preocuparea științifică în cercetare 
este de a răspunde unor întrebări principiale: Care este esența axiologică a stilului existențial 
contemporan al adolescenților? Ce preocupări axiologice au adolescenții? Care sunt criteriile 
de evaluare, indicatorii, descriptorii și valorile SEC? Ce demersuri pedagogice ar fi stimulative 
pentru formarea stilului existențial contemporan? 

Problema cercetării: orientarea incertă a adolescenților spre formarea unui stil existențial 
în condițiile de criză a valorilor, deficitul teoretic de modele de existență umană adecvate contem-
poraneității și necesitatea unor metodologii de formare a SEC la adolescenți.
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Scopul investigației: determinarea fundamentelor teoretice, elaborarea și validarea ex-
perimentală a Modelului conceptual al stilului existențial contemporan și a Programului strategic 
de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților în contextul crizei valorilor specifică 
societății contemporane. 

Obiectivele cercetării: 
1. stabilirea reperelor teoretice ale existenței umane și a orientărilor științifice în evoluția 

conceptului de stil existențial;
2. elucidarea preocupărilor axiologice ale adolescenților în contextul crizei valorilor;
3. elaborarea și întemeierea științifică a Modelului conceptual al stilului existențial contem-

poran;
4. elaborarea și descrierea indicatorilor, a descriptorilor și a valorilor stilului existențial în 

contextul educației axiologice; 
5. evaluarea stilului existențial al adolescenților din perspectiva cadrelor didactice și a ado-

lescenților;
6. elaborarea și validarea experimentală a Programului strategic de formare a stilului exis-

tențial al adolescenților.
Ipoteza cercetării: Formarea stilului existențial al adolescenților în contextul crizei va-

lorilor poate fi asigurat dacă: vor fi stabilite reperele teoretice ale existenței umane și orientările 
științifice în evoluția conceptului de stil existențial; vor fi elucidate preocupările axiologice ale 
adolescenților în contextul crizei mondiale a educației și a crizei valorilor; va fi elaborat și înte-
meiat științific Modelul conceptual al stilului existențial contemporan; vor fi identificați și descriși 
indicatorii, descriptorii și valorile SEC; va fi evaluat stilul existențial al adolescenților din perspec-
tiva cadrelor didactice și a adolescenților; va fi elaborat și validat experimental Programul strate-
gic de formare a stilului existențial al adolescenților care va contribui la dezvoltarea personală și 
integrarea socială.

Metodologia cercetării științifice este susținută de teorii, concepții, abordări teoretice, 
modele și concepte generate în contextul științelor educației, promovate în documente de politici 
ale educației: principiile fundamentale ale educației (Codul educației) [59], Strategia Națională de 
Dezvoltare în R. Moldova 2030 [Apud, 166] care au facilitat determinarea fundamentelor teoretice 
și a reperelor metodologice: teoria personalității și teoria privind stilul de viață (A. Adler, 2015); 
sistemul de idei privind stilul (A. Andronache, 2011) [10]; preceptele teoretice ale filosofiei valorii 
(A. Petre, 1945); conceptul privind existența umană (N. Fântânaru, 2015); conceptul stil de viață/
stil existențial (D. Bell, 2005) [208]; conceptul de stil de viață (V. Marian, 2015) [114]; carac-
teristicile crizei mondiale a educației și a crizei valorilor (S. Cristea, 2015) [74]; criza de model 
moral (A. Borza, 2015); criza lumii moderne (R. Guenon, 1993); teoria culturii emoționale (M. 
Cojocaru-Borozan, 2012) [64]; particularitățile afective ale formării personalității în adolescență 
(D. Goleman, 1994); principiile pedagogiei toleranței (L. Țurcan-Balțat, 2015) [183]; pedagogia 
culturii emoționale (M. Cojocaru-Borozan, T. Bushnaq, L. Țurcan-Balțat, T. Șova, C. Zagaievschi, 
S. Androne, 2017) [61]; dimensiunile educației prin și pentru valori la adolescenți (D. Antoci, 
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2020) [11]; principiile de management a stresului (T. Șova, 2014) [169]; preceptele teoretice ale 
educației pentru toleranță (L. Țurcan-Balțat, 2015); metodologia formării inteligenței emoționale 
a adolescenților (C. Zagaievschi, 2013) [190]; dimensiunile crizei valorilor (M. Hadârcă, 2018) 
[16], caracteristicile crizei valorilor europene (S. Spânu, 2016) și alți autori.

Sinteza și justificarea metodologiei de cercetare științifică a presupus valorificarea ur-
mătoarelor metode: teoretice – documentarea științifică; analitico-sintetice: metoda modelării; ex-
perimentale – experimentul pedagogic, observația, conversația, chestionarul, ghidul de interviu și 
prelucrarea matematică a rezultatelor cercetării.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin cercetări experimentale, realizate 
cu adolescenții-liceeni din IP Liceul Teoretic „Nicolae Casso”, com. Chișcăreni, r-nul Sîngerei, IP 
Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți prin intermediul disciplinei școlare Dezvol-
tare personală, activități nonformale (extracurriculare, extrașcolare) și informale (blog). În cazul 
adolescenților-studenți, prin unitățile de curs Dirigenție, Probleme filosofice ale domeniului, Edu-
cația axiologică și a cadrelor didactice prin implementarea fundamentelor teoretico-aplicative, 
reprezentate de Modelul conceptual al stilului existențial contemporan și de Programul strategic 
de formare a stilului existențial al adolescenților la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 
prin participarea la conferințe naționale și internaționale, publicarea materialelor științifice, a căr-
ților de specialitate și realizarea activităților practice cu adolescenți-liceeni, adolescenți-studenți, 
cadre didactice.

Aprobarea rezultatelor cercetării. Rezultatele cercetării au fost discutate și aprobate în 
cadrul ședințelor Catedrei de ştiințe ale educației, USARB,  a Consiliului profesoral al Liceului 
Teoretic „Nicolae Casso” din c. Chișcăreni, r-nul Sîngerei, a Consiliului profesoral al Liceului 
Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți, în ședințele Comisiei de îndrumare din cadrul Școlii 
doctorale Științe ale educației, la seminarele metodologice, la întrunirile și activitățile metodice. 
Ideile de bază și rezultatele investigației teoretice și ale celei experimentale au fost promovate și 
abordate în cadrul comunicărilor la conferințele științifice naționale și internaționale, la colocviile, 
mesele rotunde, la stagiile, training-urile și workshop-urile desfășurate în cadrul USARB, UPSC 
(Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, USM (Universitatea de Stat din 
Moldova), Centrul educațional „Pro didactica”, CEDA (Centrul pentru Educație Antreprenorială 
și Asistență în Afaceri) și la Centrul de formare continuă a USARB.

Publicațiile la tema tezei. Cercetarea realizată se încadrează în direcțiile de cercetare ale 
Catedrei de ştiințe ale educației de la USARB. Rezultatele cercetării au fost expuse în 18 lucrări 
științifice: 1 note de curs: Filosofia educației [28], 3 articole în reviste științifice de specialitate: 
„Implicațiile modelatoare ale mass-mediei în formarea stilului existențial al adolescenților” [21], 
„Educația formală, nonformală și informală în conturarea stilului existențial al adolescenților” [20], 
„Blogul – tehnologie inovațională în formarea stilului existențial al adolescenților” [18]; 9 articole 
în publicații ale conferințelor naționale și internaționale: „The factors that cause the change of 
values in contemporaneity” [27], „Axiologia emoțiilor din perspectiva rolului strategic al cercetării 
pedagogice în schimbarea socială” [60], „Accepțiuni în definirea stilului existențial” [17], „Proble-
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matica filosofiei educației ca știință interdisciplinară” [25], „Incursiune în evoluția conceptului de 
management al inovațiilor” [69], „Profesor inovativ – profesor creativ” [70], „Postulate ale axiolo-
giei educației ca știință pedagogică” [24], „Promovarea dialogului intercultural în contextul globa-
lizării” [26], „Abordarea transdisciplinară în educație – autenticitate și relevanță.” [16]; 1 articol în 
analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor: „Perspective istorice în definirea conceptului 
de valoare” [23]; 1 articol online: „Ce este narcisismul adolescentin și cum poate fi prevenit” [19]; 
1 capitol în monografia colectivă: „Modelul teoretic al conceptului de stil existențial” [22]; și 2 
publicații metodice: „Intercultural Education: University Curriculum for future teachers” [170], 
„Educație interculturală: Ghid metodologic și suport de curs pentru viitorii pedagogi.” [171].

Sumarul compartimentelor tezei:
Introducerea prezintă argumente științifice privind actualitatea temei și importanța pro-

blemei de cercetare, descrierea situației în domeniul de cercetare prin relevarea celor mai semni-
ficative cercetări și autori de referință, elucidarea condițiilor sociale care generează problema in-
vestigației, scopul și obiectivele cercetării, metodologia de cercetare, implementarea și aprobarea 
rezultatelor cercetării, volumul și structura tezei.

Capitolul 1. „Repere teoretice privind stilul existențial” dezvoltă un sistem de idei în 
contextul actualelor schimbări de paradigme ale pedagogiei în modernitate și postmodernitate (para-
digma pedagogiei existenței), ce prezintă evoluția conceptelor operaționale ale cercetării: existența 
umană și valorile stilului existențial din perspectiva calității  vieții care argumentează „condiția 
umană drept o temă constantă a meditației filosofice”; abordează teorii și modele rezultate din dez-
bateri filosofice, psihologice și pedagogice, în special, „istoria filosofiei dezvăluie preocupări stăru-
itoare pentru surprinderea specificului existenței umane, pentru înțelegerea procesului complex de 
autoedificare a umanului, pentru înțelegerea destinului omului, a sensului existenței în realitățile 
socio-culturale ale umanității” [41, p. 294]. În această ordine de idei, savantul român menționează 
că: (a) „afirmarea pedagogiei existenței ca model distinct are loc în sec. XVIII prin opera lui J. J. 
Rousseau „Emile sau despre educație”; (b) „pedagogia existenței în secolul XIX promovează o ten-
dința de abordare a  vieții individuale”; (c) „educația și școala trebuie să cultive personalități excepți-
onale”; (d) „pedagogia existenței la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX dezvoltă ideea 
educației ca mijloc de adaptare a omului la nevoile biologice și sociale, necesară în lupta sa pentru 
o existență mai bună”; (e) ascensiunea pedagogiei existenței în sec. XX generează tendința de „exis-
tențializare a pedagogiei”, interpretând educația ca reconstrucție a experiențelor individului plecând 
de la scopuri și interese personale” [75]. Din această perspectivă, deducem, că această reconstrucție 
se produce în acord cu sistemul de valori ale contemporaneității. Liniile axiomatice promovate de S. 
Cristea, reconstruite în spiritul paradigmei existenței, contribuie la dezvoltarea cadrului axiomatic al 
pedagogiei, în general, și a filosofiei educației, în special. 

Capitolul 2. „Axa conceptuală a stilului existențial contemporan în contextul crizei 
valorilor” include descrierea caracteristicilor esențiale ale crizei mondiale a educației, instaurată 
în a doua jumătate a secolului XX, care pune la îndoială valabilitatea modelelor tradiționale pentru 
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axiologia civilizației contemporane, afectând calitatea modelelor de existență umană. Metamor-
foza transformărilor contemporaneității demonstrează necesitatea clarificării valorilor la nivelul 
stilului de viață în societatea postmodernă [271, p. 10], deoarece secolul XX a afectat devenirea 
istorică a omului printr-un șir de violențe într-o multitudine de situații istorice de o perplexitate 
halucinantă pentru umanitate [274, p.122]. „Reflecția despre educație comportă, inevitabil, o di-
mensiune axiologică” [68]. „Criza globală a educației, apreciată ca și criză a valorilor, accentu-
ează necesitatea reconsiderării spirituale a sistemului de valori al adolescenților din perspectiva 
identificării valorilor specifice noii ere în care a intrat omenirea” [260].

Cercetările în domeniul pedagogiei demonstrează caracterul sistemic și continuu al crizei 
valorilor culturale ale secolului XXI [250, p.147]. Ca urmare, adolescenții trăiesc o așa-numită 
criză de identitate. O linie de subiect în conținutul cap. 2 vizează preocupările axiologice, nevoile 
și conduitele specifice adolescenților pentru autodeterminarea socială și profesională, adaptarea la 
mediul social, autodepășirea moral-spirituală, definirea identității personale și profesionale, ieșirea 
din criza specifică vârstei, descoperirea identității de sine, formarea spiritului de independență, in-
teresul pentru învățarea socială, tendința spre originalitate, spre dezvoltarea unor sentimente înalte 
și interesul pentru integrarea prin activități socialmente utile. Impulsionați de aceste nevoi, adoles-
cenții își elaborează instrumentarul necesar satisfacerii lor. Din această perspectivă, „educația prin 
și pentru valori trebuie orientată pentru a oferi adolescenților repere axiologice general-umane 
pentru ca aceștia să decidă care sunt valorile acceptabile, soluțiile pentru dilemele lor morale și 
comportamentale” [143, p. 175]. 

În scopul determinării conținutului stilului existențial al adolescenților, a fost inițiată o 
cercetare experimentală pentru realizarea obiectivelor: (a) identificarea valorilor prioritare ale ado-
lescenților; (b) aprecierea ratingului valorilor stilului existențial în opinia adolescenților; și (c) de-
limitarea domeniilor/vectorilor stilului existențial al adolescenților. În conformitate cu obiectivele 
formulate, cercetarea s-a realizat prin tehnica Check-List: Valori ale stilului existențial al perso-
nalității (adaptată după A. Dragu) [84, p. 56]. Cercetarea experimentală a fost organizată în anul 
2015, fiind antrenați un grup de 224 de subiecți. Datele experimentale, la etapa diagnosticare, au 
generat concluzii cu privire la: (a) sistemul de valori al adolescenților; (b) ratingul valorilor stilului 
existențial și (c) vectorii stilului existențial al adolescenților. 

Urmare a studiului bibliografic și a etapei de constatare a experimentului pedagogic a fost 
elaborat, întemeiat științific și descris Modelul conceptual al stilului existențial contemporan, cu 
3 vectori principali (psihofiziologic, motivațional și social). Structurat în baza celor trei vectori, 
conceptul de stil existențial este sintetizat dintr-un parcurs consacrat al literaturii pedagogice, 
psihologice, filosofice și sociologice cu referire la calitatea vieții, convergența cărora a stimulat 
stabilirea indicatorilor și a valorilor stilului existențial al adolescenților. Miza educației axiolo-
gice rezultă din valorile SEC învățate ce devin principii orientative ale vieții. Adolescenții ar putea 
transforma valorile învățate în valori personale. 

Capitolul 3. „Parcursul experimental al formării stilului existențial al adolescenților” 
prezintă demersul experimental al cercetării generator de rezultate privind problematica dezvoltă-
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rii personale a adolescenților. Datele experimentale au permis proiectarea Programului strategic 
de formare a stilului existențial al adolescenților pentru etapa de formare a experimentului peda-
gogic și validarea experimentală a acestuia la etapa de control. Prin descrierea valorilor comparate 
ale cercetării (constatare-validare) a fost demonstrată eficiența Programului strategic de formare 
a valorilor stilului existențial al adolescenților care a inclus etapele: etapa I., „Elaborarea și va-
lorizarea resurselor curriculare pentru cadrele didactice, părinți și adolescenți”, asigurată prin 
dezvoltarea curriculară a programelor de formare continuă a cadrelor didactice cu scopul inițierii 
în problematica crizei generale a educației, a crizei valorice, a educației axiologice și a formării 
stilului existențial al adolescenților; etapa II., „Formarea profesională a cadrelor didactice pen-
tru educația axiologică în perspectiva formării valorilor stilului existențial al adolescenților”, ce 
include activități didactice universitare, proiectate și realizate cu studenții și profesori școlari de la 
cursurile de formare continuă, la disciplinele universitare Filosofia educației, Educația axiologică, 
Dirigenție prin conținuturile specifice formării stilului existențial contemporan. Etapa III., Edu-
cația axiologică pentru SEC și autoeducația adolescenților s-a realizat prin disciplina obligatorie 
Dezvoltare personală (adolescenții-liceeni). Din interpretarea și prezentarea în plan comparat a 
rezultatelor cercetării experimentale, derivate din aplicarea chestionarului de evaluare a valorilor 
stilului existențial al adolescenților, deducem sporirea nivelurilor de formare a valorilor stilului 
existențial al adolescenților. Eficiența Programului de formare rezultă din comparația datelor din 
constatare și validare ale grupului experimental de adolescenți-elevi, care arată creșterea valorilor 
pentru nivelul înalt al gradului de motivație pentru adoptarea unui stil existențial și pentru nivelul 
mediu, și, respectiv, scăderea datelor pentru nivelul scăzut, fapte ce confirmă ipoteza cercetării. 

Concluziile generale și recomandările prezintă sinteza principalelor rezultate teoretice și 
aplicative produse în cercetare, ce constituie temeiul valorilor adăugate ale cercetării, conturând 
identitatea științifică a tezei și prin intermediul recomandărilor metodologice pentru cadrele didac-
tice privind educația axiologică și formarea stilului existențial al adolescenților.
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1. REPERE TEORETICE PRIVIND STILUL EXISTENȚIAL

Capitolul dezvoltă un sistem de idei ce prezintă evoluția conceptelor operaționale ale cer-
cetării: existența umană, stilul existențial și educația axiologică. Condiția umană reprezintă o temă 
constantă a meditației filosofice, a dezbaterilor psihologice și pedagogice, or, „istoria filosofiei 
dezvăluie preocupări stăruitoare pentru surprinderea specificului existenței umane pentru înțele-
gerea procesului complex de autoedificare a umanului, înțelegerea destinului omului, a sensului 
existenței și a realităților culturale ale umanității” [42, p. 294]. 

În contextul actualelor schimbări de paradigme ale pedagogiei în modernitate și 
postmodernitate, în opinia lui S. Cristea (2010), „paradigma pedagogiei existenței are în vedere 
realizarea educației după un model, conceput la nivel de structură și conținut. Ideea filosofică „a 
naturii bune a omului” este asociată cu cea a individualității și evidențiază valoarea resurselor in-
dividuale ale ființei umane în raport cu expectanțele și provocările sociale” [75]. În această ordine 
de idei, savantul român menționează: (a) „afirmarea pedagogiei existenței ca model distinct are 
loc în sec. XVIII prin opera lui J.-J. Rousseau „Emile sau despre educație”. Modelul educației 
la Rousseau vizează natura concretă a personalității copilului (nu cea perfectă, abstractă la care 
pretinde „esența adevărată a omului”)” [Apud]; (b) „pedagogia existenței în secolul XIX promo-
vează o tendință de abordare a vieții individuale ca dimensiune profundă a omului”; (c) „educația 
și școala trebuie să cultive personalități excepționale”; (d) „pedagogia existenței la sfârșitul se-
colului XIX și începutul secolului XX dezvoltă ideea educației ca mijloc de adaptare a omului la 
nevoile biologice și sociale, necesară în lupta sa pentru o existență mai bună”; (e) ascensiunea 
pedagogiei existenței în sec. XX generează tendința de „existențializare a pedagogiei”. Sorin Cris-
tea evidențiază, în acest sens, că „modelul pedagogiei existenței, propus de J. Dewey, interpretează 
educația drept reconstrucție a experiențelor individului plecând de la scopuri și interese personale” 
[75]. „Anul 2016 a fost dominat de expresia „post-adevăr” (post-truth) care a marcat puternic 
discursul public al politicienilor și a pătruns profund în spațiul mediatic occidental, accentul fiind  
deplasat de pe coerență și rațiune pe senzațional. Dicționarul Oxford definește post-adevărul ca și 
circumstanțe în care „faptele obiective sunt mai puțin importante în formarea opiniei publice decât 
emoțiile și convingerile personale”. În prezent, post-adevărul are o conotație profundă și complexă 
referindu-se la deziformarea factologică prin strategii de comunicare” [293]. Din această perspec-
tivă, deducem că reconstrucția modelelor de existență se produce în acord cu sistemul de valori al 
contemporaneității. Liniile axiomatice promovate de S. Cristea, reconstruite în spiritul paradigmei 
existenței, contribuie la dezvoltarea cadrului axiomatic al pedagogiei, iar transfigurarea celor mai 
relevante semnificații ale existenței umane în conținutul stilului existențial contemporan este posi-
bilă prin reconsiderarea sistemului de valori ale contemporaneității. 



22

1.1. Abordări teoretice ale existenței umane
În istoria cunoașterii umane din perspectivă ontologică, problema căutării modelelor 

existenței umane a fost întotdeauna în centrul atenției marilor gânditori ai omenirii care au apreci-
at că „existența umană este o categorie filosofică ce desemnează lumea obiectivă, natura ce există 
independent de conștiință, procesul vieții oamenilor; este noțiunea cea mai generală ce cuprinde 
tot ce ființează independent de voința omului, realitatea material-obiectivă, valorile spirituale; este 
o caracteristică integrală ce reflectă totalitatea lumii prin ființarea sa, conceptul de existență umană 
fiind confundat cu: lumea, realitatea, universul. Lumea ca totalitate a tot ce există se deosebește 
din punct de vedere al existenței prin modurile de a fi (exista)” [282]. 

Abordările filosofice ale existenței umane descriu concepțiile despre lume: V. Capcelea 
(2020) precizează că „filosofia este concepția despre lume, organizată într-un sistem, potrivit unor 
reguli metodologice” și „are ca obiectiv construirea unei imagini integrale a lumii cu ajutorul 
unor categorii și principii generale”, cercetătorul arată „care este rostul omului și dacă poate 
fi liber în acțiunile sale” etc. [41, p. 17]. Autorul „Tractatului de filosofie” (2020) în discursul 
său științific privind conceptul existenței, formele și nivelurile existenței în unitatea lor filosofică, 
menționează că  „existența este cea mai amplă dintre toate categoriile ontologiei” și observă că 
„existența semnifică lumea în care trăim”, „totalitatea proceselor ce există (ființează) și se află 
într-o continuă structurare și restructurare”, iar „categoria existență se reduce la desemnarea fiin-
țării”. Referindu-se la sensul existenței umane, cercetătorul subliniază: „în a doua jumătate a sec. 
XIX și îndeosebi în sec. XX, reconstrucția ființei este concepută pornind de la cele mai importante 
zone ale existenței: valori, ființă umană, limbaj, în care se manifestă subiectul”, or, „existența 
este o problemă a libertății ființei umane”. Cu privire la domeniile și nivelurile existenței, autorul 
remarcă „chintesența întregului domeniu existențial al societății îl reprezintă omul ca producător 
și ca produs al societății”, întrucât „existența ideală este dependentă de om și de omenire” [42, p. 
247-249]. Im. Kant crede în „progresul umanității, crede în devenirea unei lumi mai bune, în care 
indivizii vor fi niște ființe libere, considerate drept scopuri, și nu mijloace. În această lume viitoare, 
demnitatea fiecăruia va fi recunoscută, politica va fi subordonată moralei, pacea va domni între 
națiuni” [94, p.175-178].

Imaginile omului în filosofia contemporană (sec. al XIX-lea reprezentată de A. Scho-
penhauer și Fr. Nietzsche) este interpretată în filosofia vieții (existențialismul – reflecție asupra  
vieții interioare a omului). Filosoful german A. Schopenhauer, în discursul său filosofic despre 
înțelepciunea în viață, consemnează „semnificația existenței umane este bogăția internă, avuția 
minții, căci mintea, cu cât se apropie mai mult de eminență, cu atât lasă mai puțin loc urâtului” 
[158, p. 56]. Eminentul filosof german Fr. Nietzsche aprecia dezvoltarea personalității  ca valoare 
supremă. În viziunea sa, „scopul educației constă în formarea omului capabil de crearea noilor 
valori. În acest scop este necesar a lua în considerare factorii ereditari și crearea condițiilor pentru 
autodezvoltarea individualității” [Apud, 122].

În a doua jumătate a sec. XIX, în cadrul filosofiei clasice, se dezvoltă „filosofia valorilor”, 
așa cum a definit-o M. Heidegger, devenind treptat „gândire în termeni de valori”, apreciată de Fr. 
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Nietzsche drept „filosofie a  vieții”. Filosoful a definit valoarea ca „cel mai înalt nivel de putere 
pe care omul e capabil să-l însușească”, cu profundă importanță, având în vedere idealul omului 
ca responsabil de propriul destin. Sistemul de idei promovat de Fr. Nietzsche a condus la apariția 
axiologiei prin reconsiderarea vieții și a valorilor culturii. Principiile filosofiei, situate în afara cul-
turilor, servesc ca și coordonate în dezvoltarea personalității [Ibidem, p. 147].

Din punct de vedere doctrinar, existențialismul, reprezentat de către J. P. Sartre și A. Camus, 
este sinonim cu „filosofia crizei existenței umane”. Astfel, filosofările existențiale americane asupra 
educației, reprezentate de G. F. Kneler și Moris van Cleve, promovează filosofarea asupra existenței, 
a libertății și a responsabilității, scopul educației existențiale constând în dezvoltarea conștiinței de 
sine”. Punctul de vedere al lui C. Noica asupra existenței omului creează deschideri pentru „deve-
nirea întru ființă a omului” ca mare promisiune ontologică a lumii. În această ordine de idei, M. 
Călin, abordând relația educativă existențială, descrie punctul de vedere al lui Morris atenționând că 
„momentul determinării existențiale vine în viața subiectivă a individului în pubertate și continuă în 
adolescență; individul se descoperă pe sine ca existând, ceea ce înseamnă experiența angajării per-
sonale în propria viață”; În opinia promotorului existențialismului american, G. F. Kneller, „filosofia 
existențială a educației este o preocupare despre: (a) natura vieții bune spre care ar trebui să conducă 
educația; (b) natura omului însuși, pentru că omul este cel educat; (c) natura societății, pentru că edu-
cația este un proces social; (d) natura realității ultime pe care orice cunoaștere caută să o pătrundă. 
Spre deosebire de acest punct de vedere, Morris van Cleve apreciază „existențialismul ca o teorie a 
sensului  vieții individului. Principalele idei ale acestui model de filosofare sunt: „omul este inven-
tatorul și creatorul valorilor pe care le aduce în existență”, „valorile trebuie căutate în om”, „valorile 
aduc un mod de a răspunde la variate situații existențiale” [46, p. 74]. 

În filosofia contemporană se conturează punctul de vedere axiologic, or,  „omul este 
singura ființă care instituie în lume sensul și valoarea” [41, p. 299]. Deși studiul valorilor este 
vechi, cu tradiție încă în filosofia popoarelor Orientului antic, mișcarea de constituire a unei teorii 
generale a valorii și a sistemului de valori e consemnată mai târziu, conceptul de valoare având un 
conținut ce include o gamă largă de aspecte din diverse domenii [Apud, 113, p. 53]. El. Macavei 
aduce clarificări cu privire la semnificația conceptului, considerând că „valoarea este exprimarea 
esenței creatoare a omului, obiectivată în produse materiale și spirituale; este obiectivarea idea-
lurilor, aspirațiilor și a trebuințelor umane” [113, p. 20]. 

În opinia lui M. Călin (2005), axiologia existențială a educației creează premisa școlii 
pentru elaborarea și valorificarea „curriculumului unei existențe libere”. Antropologia filosofică 
identifică personalitatea cu „esența umană” (cu acele însușiri și valori ce definesc identitatea 
personalității umane). Literatura filosofică este fertilă, în acest sens, prin surprinderea esențialului 
existenței umane și, implicit, a notei definitorii a personalității la nivelul adoptării unui stil exis-
tențial, racordat cerințelor axiologice contemporane [46, p.144,]. 

Conchidem, estimând, că presupozițiile filosofice sunt standarde de exigență pentru 
demersul educațional. În acest context, sintetizăm că oamenii sunt diferiți prin diversitatea puncte-
lor de vedere asupra existenței umane în acord cu provocările lumii contemporane.
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Antropologia culturală aduce o modificare în interpretarea genezei esenței umane a per-
sonalității, „interpretând-o din afară „înăuntru” (pe fondul potențialului uman ereditar), nefiind o 
simplă extrapolare, așa cum rezultă din definițiile precedente. Se demonstrează științific că „omul 
se naște „candidat la umanitate” (H. Pieron) și se constituie (devine) personalitate prin modelarea 
după exigențele sociale. Prin interiorizarea valorilor, socioculturalul își asumă esențialitatea în 
sistemul bio-psiho-social al personalității umane, şi, totodată, se conturează strategia genetică în 
explorarea personalității ca un sistem hipercomplex în continuă devenire. Personalitatea apare, 
astfel, nu ca un produs social-istoric, ci ca un agent al istoriei: ca urmare a determinismului social, 
aceasta se construiește în împrejurări și implicări concrete, prin intervenția pregnantă și creatoa-
re în ambianță (activism), ca un sistem dotat cu autoreglaj superior și remarcabile posibilități de 
emergență (determinarea trece, treptat, în autodeterminare). Pentru ca subiectul să ajungă la o 
relativă autonomie și la manifestări originale (creație), este necesar ca dimensiunile socioculturale 
să se convertească prin asimilare-acomodare în fapte și însușiri psihice” [50, p.149]. Din această 
perspectivă, potrivit teoriei eficienței personale (self-efficacy), „schimbarea comportamentală pe 
parcursul vieții este influențată de claritatea stabilirii scopului, de efortul, perseverența și de nive-
lul realizării scopului. Eficiența personală a ființei umane se referă la domenii specifice de activita-
te. Percepția eficienței personale sau autoeficacitatea se referă la evaluarea cognitivă a capacității 
proprii de a realiza cu succes o activitate prin raportare la un standard de performanță sau criteriu” 
[Ibidem, p. 146]. 

„Capitalul axiologic cultural, așa cum menționează M. Cojocaru-Borozan (2016), se validea-
ză în circumstanțe existențiale asigurând: (a) supraviețuirea (funcționând ca un sistem de ghidare); (b) 
luarea deciziilor (constituind o valoroasă sursă de informații); (c) comunicarea nevoilor emoționale 
individuale printr-un vocabular specific (exprimând o gamă de emoții și sentimente); (d) orientarea 
emoțională (constructivă/pozitivă sau distructivă/negativă); (e) rezistența în timp; (f) autorealizarea, 
autoactualizarea și autoafirmarea prin dezvoltarea personală optimă; (g) bucuria, satisfacția de viață 
și fericirea pe termen lung; (k) perpetuarea în timp a valorilor; (m) consolidarea unui univers afectiv 
specific” [63, p. 89] acestea constituind baza pe care se va forma stilul existențial.

Abordările existenței umane în cercetările psihologice prezintă interpretări consistente: 
„existența umană ca un concept fundamental ce include totalitatea determinărilor sale ca procese 
care se produc în realitatea înconjurătoare prin diversitatea formelor sale”, „faptul de a fi, de 
a avea o realitate obiectivă, independent de conștiința celui care gândește sau percepe această 
realitate”, „este o aventură individuală și alegerea trebuie să fie individuală”. Realitatea umană 
se definește prin scopurile sale, „pentru-sinele” fiind un proiect liber prin care se afirmă persona-
litatea umană. În această ordine de idei, J. P. Sartre (2005) consideră că „existența nu are un scop 
divin, viața este adesea absurdă sau oribilă și singurele valori adevărate sunt cele pe care le cre-
ăm pentru noi înșine” [apud, 14, p.144]. Se constată că transfigurarea socialului în individual este 
mediată de interacțiunea în context cultural real.

Examinând esența științifică a existenței umane, constatăm faptul că autorii teoriei 
autodeterminării, Ed. Deci și R. Ryan (2000), subliniază „importanța resurselor interne ale fiin-
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țelor umane pentru evoluție care permit dezvoltarea personalității și autoreglarea comportamen-
tului”. Se observă continuitatea crezului umanist al autorilor în psihologie, mișcare ce a insistat 
asupra „tendinței umane înnăscute spre excelență” (St., Wiliams, 2010) [50, p.115]. Deducem, în 
această ordine de idei, că „problema existenței umane este un subiect amplu cercetat de filosofi, 
care afirmă că aceasta nu constă numai în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești”. De altfel, existen-
țialismul abordează experiența în sine ca o valoare ce atrage atenția persoanei emergente asupra 
unor fenomene ca suferința, conflictele, vinovăția, ce ajută la înțelegerea faptului, că viața constă 
din durere și bucurie, încântare și suferință, gingășie și tristețe [28]. În același context, C. Cucoş 
(2013) menționează, că „filosofia educației are ca preocupare analiza procesului educațional din 
perspectiva a trei repere: existență, cunoaștere și valori”, iar „centrarea reflecției pe valori deschide 
un nou domeniu de cercetare – axiologia educației, orientată spre identificarea valorilor decantate 
în educație etc.” [78, p. 22]. 

Din punctul de vedere al lui K. Jaspers, existența este indisolubil legată de transcendența cu 
Dumnezeu, iar din unghiul de vedere al lui J. P. Sartre, „omul este ceea ce face din sine în timpul 
vieții” [Apud, 28, p. 72]. „Motivele pentru studiul existenței umane au fost formulate de K. Jaspers, 
care menționa că „uimirea și cunoașterea, îndoiala și certitudinea, pierderea și regăsirea de sine 
a omului nu epuizează resorturile care ne îndeamnă spre filosofare”, consolidează și orientează 
spre analiza multiplelor fenomene socioumane, estimarea acestora după anumite criterii valorice, 
generarea noilor ipoteze și căutarea alternativelor de soluționare. Filosofia ne ajută să formulăm 
întrebări de tip existențial și să construim răspunsuri pentru clarificarea unor realități, acțiuni, per-
spective; să elaborăm un tablou adecvat al lumii. Dacă analizăm condițiile autorealizării omului 
în societate, ne convingem că autoactualizarea e imposibilă în lipsa filosofării și a autoestimării, 
a valorificării sentimentelor de iubire și de fericire care reprezintă, în esență, sensul vieții umane. 
Sub presiunea mesajelor contradictorii, se manifestă criza identității umane, o criză a imaginii des-
pre sine a oamenilor. Mediatizarea excesivă a evenimentelor, a liderilor, a vieții conduce la apariția 
stării de „realizare” în care se scufundă grupurile umane și indivizii” [Apud, 80].

Conceptul de valoare, abordat de A. Petre în lucrarea Filosofia valorii, prezintă rezultatele 
analizei și sintezei filosofice, evidențiind „șapte criterii în baza cărora pot fi clasificate valorile și 
poate fi ordonat ierarhic universul axiologic al personalității umane: (a) caracterul valabil în timp 
al valorilor; (b) calitatea valorilor; (c) subiectul lor; (d) motivele ce au determinat consolidarea 
valorilor; (e) obiectul valorilor etc.” [137, p. 95], or, „existența umană se conturează ca totalitatea 
valorilor, pe domenii, proprietăți și relații, fiecare dintre acestea existând altcumva: ca atare (prin 
sine), ca atribut, ca relație, ca funcție, ca produs etc. În această perspectivă, atributul existenței 
poate fi acordat și ideilor, numai în sensul de produs al creierului uman” [293]. 

Din perspectiva axiologiei educației, scopul educației, afirmă Ed. Spranger, este „forma-
rea unui om multilateral dezvoltat, animat permanent de voința receptării valorilor spirituale, 
corespunzătoare idealurilor umaniste și pregătit să lupte pentru valorile culturii”. Filosoful, psi-
hologul și pedagogul german Ed. Spranger, preocupat de psihologia adolescenței și de pedagogia 
culturală a promovat direcția de cercetare psihologia înțelegerii și subliniază, că „educația vizează 
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următoarele aspecte: receptarea valorilor culturale, trăirea sau vibrarea spiritului subiectiv în con-
tact cu valorile supraindividuale și crearea valorilor, realizată, cu prioritate, prin transformarea 
valorilor obiective în valori subiective” [Apud, 98, p. 136].

Examinarea comparată a multiplelor semnificații atribuite existenței umane în cercetările 
filosofice, psihologice și pedagogice contribuie la formularea concluziei, că existența umană este 
întotdeauna acțiune, iar acțiunile constituie modalitatea specifică prin care omul se explică cu na-
tura, cu apropiații și cu sine însuși. Forța omului se exprimă în tendințele către acțiuni, realitatea 
umană fiind dorința de-a-fi-în-sine, de a formula sensul existenței umane (Tabelul 1.1).

Tabelul 1.1. Abordări ale conceptului de existență umană
Abordarea filosofică Abordarea psihologică Abordarea pedagogică

• Problema existenţei constă în 
unitatea contradictorie a exis-
tenţei naturii [Apud, 29].

• Existenţa exprimă, în mod uni-
tar, „faptul că toate despre care 
este vorba sunt, există” [3].

• Existenţa desemnează lumea 
obiectivă, natura ce există 
independent de conştiinţă și 
procesul vieţii materiale a oa-
menilor [46].

• Existenţa este caracteristica 
integrală a lumii și reflectă to-
talitatea lumii [Apud, 42].

• Existenţa umană reprezintă 
procese, care se realizează 
prin diversitatea formelor 
sale [166].

• Fenomenul biologic de a fi 
reprezintă viața persoanei, iar 
cel de a fi psihologic reprezin-
tă existența acesteia, ambele 
completându-se reciproc.

• Existenţa  desemnează mul-
titudinea de forme exacte de 
manifestare a lumii, și poate fi 
redus la lumea obiectivă exte-
rioară şi anterioară omului şi 
omenirii [44].

• Existenţa umană asigură con-
ţinutul activităţi educaţionale 
orientate spre dobândirea şi 
îmbunătăţirea permanentă „a 
stării de echilibru şi de funcţi-
onare a organismului” (Rene 
Hubert).

• În centrul existenţei umane a 
stat şi stă omul cu noima şi vi-
surile sale [137].

• Existenţa umană este acţiune, 
aceasta constituind modalita-
tea prin care omul se explică 
cu natura [94].

Omul își realizează activitatea sa în dependență de convingerile lui despre bine și rău, dato-
rie, idealuri, formate în baza cunoașterii naturii și societății [294]. Meditațiile filosofice, psihologi-
ce și pedagogice asupra problematicii existenței umane constituie un fenomen simplu și important 
pentru a conștientiza pe deplin valoarea omului. Deseori, confundăm două fenomene interconexe: 
viața și existența omului. Deși acestea sunt definite de psihologi ca părți constitutive ale persoa-
nei, care condiționează faptul de a fi, ele diferă. Astfel, fenomenul biologic de a fi reprezintă viața 
persoanei, iar cel de a fi psihologic reprezintă existența acesteia, ambele completându-se reciproc. 
Aceste fenomene creează o falsă impresie de suprapunere, însă ele desemnează dubla ipostază a 
existenței persoanei – „ca viață biologică și ca existență sufletească”, aceste dimensiuni (biolo-
gicul și psihicul) fiind în relație de complementaritate. În acest context, reflecția existențială și 
proiectarea perspectivelor vieții este condiția de bază din care rezultă analize profunde ale reali-
tății, ale situației personale în această realitate, ale posibilităților sale și proiectarea perspectivelor 
propriei  vieți [80, p. 7 – 13].

Din perspectivă psihologică, A. Maslow relevă nevoia de actualizare a sinelui, în tendința 
omului de a se desăvârși, de a deveni „tot ceea ce poate deveni”. C. Rogers promovează conceptul 
de funcționare plenară a persoanei ca expresie a trăirii intense și depline a vieții, a unei „ vieți 



27

bune, care merită trăită”. „Pentru dezvoltarea și creșterea persoanei prin autodeterminare, este 
necesar să fie satisfăcute nevoile psihologice fundamentale: nevoia de autonomie, nevoia de com-
petență și nevoia de relaționare. Spre exemplu, nevoia de autonomie se referă la faptul că, pentru a 
exista autodeterminarea, comportamentele persoanei trebuie apreciate ca fiind inițiate din interior, 
după o manifestare a voinței personale libere. În acest context, Richard Ryan afirmă că tendința 
personalității umane spre autodeterminare poate fi observată în comportamente susținute de o mo-
tivație intrinsecă sau o motivație extrinsecă integrată în sinele individului și poate fi favorizată sau 
inhibată de contextul social. În epocile anterioare, anumite valori erau ridicate la rangul unei clase 
de valori supraordonate (valoarea teoretică în epoca antică, valoarea religioasă în epoca medievală 
etc.) S-a crezut că modernitatea va aduce ceva radical nou față de epocile anterioare, va depăși 
toate formele trecutului. Cu toate avantajele care au rezultat din autonomizarea valorilor, acest 
proces este considerat sursa principală a crizei modernității și factor determinant al fragmentării 
existenței umane, viață consacrată unei valori, postulată ca țintă a vieții, or, omul nu reușește să se 
raporteze la toate valorile” [32, p. 117].

O revoluție în semnificația vieții umane se desprinde din ideile marilor gânditori care for-
mulează răspunsuri la întrebările globale ale umanității privind sensul vieții (Tab. 1.2)

Tabelul 1.2. Interpretarea filosofică a sensului vieții umane

Socrate
(470- 399 î.Hr.)

Sensul vieții rezidă în căutarea înțelepciunii: acceptarea destinului și depășirea fricii 
de moarte. „Cunoaște-te pe tine însuți!”, îndemn ce pune un accent major pe subiectul 
pe care-l urmărim.

Platon
(427-347 î.e.n.)

„Rostul  vieții omenești constă în îndepărtarea de rău și apropierea de bine. Răul este 
pentru om ceea ce este necinstit; iar binele său ceea ce este cinstit.”

Epicur
(341-270 î.Hr.)

Sensul vieții rezidă în căutarea fericirii sau a plăcerii (ca noțiuni complementare), 
dar mai ales în atingerea ataraxiei (liniștirea sufletului) – înțelegerea limitelor vieții 
și eliminarea fricii de moarte; distincția dintre plăceri katastematice (plăceri stabile, 
durabile, ce pot fi prelungite) și plăcerile kinematice (plăceri senzoriale trecătoare)

Im. Kant
(1724-1804)

Sensul vieții constă în căutarea rațională a fericirii (justificarea morală a acțiunilor 
orientate spre atingerea fericirii).

Fr. Nietzsche
(1844-1900)

Sensul vieții rezultă din eterna reîntoarcere a identicului (ceea ce individul experi-
mentează în viață este acceptarea destinului).

Al. Camus
(1913-1960)

Sensul vieții rezultă din conștientizarea tragică a absurdului existenței, din efortul 
omului de a înțelege o lume caracterizată prin iraționalitate.

Preocupările științifice asupra determinării sensului vieții capătă amploare în Epoca 
Modernă, odată cu Renașterea, care lansează o nouă perioadă în evoluția gândirii filosofice prin 
revenirea, după un mileniu de „întuneric”, la ideile de bază ale filosofiei și la conceptele mitologice 
preluate ca fundament ideatic de marii filosofi ai Epocii Moderne [88, p. 63]. Abordând proble-
ma idealului uman, Dm. Cantemir relevă că „idealul uman este acela al omului instruit, educat și 
virtuos, obținut prin: cunoașterea de sine; cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea lumii”. De aici 
rezultă, că modul în care Dm. Cantemir concepe esența lumii este de substanță rațională și călăuza 
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faptelor umane, recunoașterea rolului rațiunii în existența umană reflectă, interpretări umaniste 
asupra existenței umane. În opinia lui Dm. Cantemir, „însușirea deplină a cunoștințelor umaniste 
îl ajută pe om să conceapă adevărata sa origine, ce contribuie la măreția ființei umane, la înălțarea 
omului, la pătrunderea în esența corelației rațiune-credință. Această interpretare consolidează con-
cepția morală, precum și cunoștințele acumulate, conform cărora rațiunea și credința fac ca omul 
să devină chiar asemănător lui Dumnezeu” [45, p. 11]. 

Coordonatele specifice educației contribuie la activizarea tuturor resurselor intelectuale 
și moral-volitive ale individului care este plasat în situația de a răspunde optim la solicitările me-
diului natural și social prin crearea structurilor și metodelor care ajută ființa umană pe parcursul 
existenței sale în procesul continuu de pregătire și dezvoltare a individului pentru a deveni subiect, 
actor al autoformării și propriul instrument al dezvoltării sale prin intermediul multiplelor forme 
de autoinstruire/autoeducație [149, p. 52]. „Învățarea poate avea loc la doua nivele: cel al educației 
și cel al formării. Formarea este o învățare raportată direct la muncă și experiență. Experiența 
cuprinde cunoaștere, iar cunoașterea permite să adaptăm mediul nevoilor. Observând că ideea de 
asemănare a oamenilor este dobândită din experiența diferenței, dreptul ei de a fi diferită, singulară 
si ireductibilă. Experiența începe cu detașarea. Aşa cum corpul fizic are nevoie de hrană pentru a se 
maturiza, tot astfel existența umană trebuie să aibă experiențe și să învețe pentru ca esența umană 
să apară și să se dezvolte” [22, p. 322]. 

În concluzie, cultura și stilul propriu de viață este o expresie a individualității, este atât învă-
țată, cât și înnăscută și cuprinde reguli și așteptări scrise și nescrise, credințe care se schimbă în timp. 
Cultura este un concept larg și dinamic. Înțelegerea semnificației existenței umane ca fundament al 
personalității se exprimă în acceptarea unor stiluri de viață și comportament, obiceiuri, opinii, cre-
dințe, idei, diluarea reacției conflictogene ca răspuns la factorii de mediu. Fiecare om se identifică 
cu un stil de existență umană. Nivelul de cultură și educație al omului determină capacitatea lui de a 
conviețui cu oameni de o altă mentalitate și stil existențial. Subliniem că limitarea existenței umane 
multidimensionale doar la aspectul tehnologic și cel virtual, reprezintă pentru tineri riscul de a pierde 
sensul în viață și de a adopta un stil de viață ce influențează distructiv calitatea vieții, la care se 
adaugă o serie de probleme la nivel mondial, de ordin economic, care pun la îndoială caracterul opti-
mal al strategiei de viață a civilizației existente și orientările ei valorice de bază. Din aceste conside-
rente, „rolul sistemului educațional nu se reduce doar la furnizarea de competențe, ci la transmiterea 
de cultură, ce asigură o ancorare esențială, la nivel social, a fiecărei persoane care a parcurs treptele 
sistemului de învățământ. Această ancorare fortifică identitatea personală, pregătește tinerii pentru 
integrarea lor reușită în societate și dă sens existenței umane” [155, p. 91]. 

În intenția de examinare a produselor comunității științifice privind stilul existențial al 
adolescenților, vom interpreta, în continuare, anumite orientări și dimensiuni ale conceptului-cheie 
al cercetării, SEC în evoluție, clarificând și evidențiind anumite coordonate mai puțin explorate 
din perspectivă psihopedagogică, care ne vor permite să elaborăm un Model conceptual al SEC 
original din perspectiva structurii și a conținutului, interpretat în termeni de valori specifice con-
temporaneității în adolescență.
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1.2. Orientări științifice în evoluția conceptului de stil existențial
Cercetările privind stilul existențial au apărut evoluând și acumulând o arie largă de 

semnificații. Caracterul dinamic al extinderii semnificațiilor prin abordări filosofice, psiholo-
gice, pedagogice a termenului de stil a produs consolidarea în literatura de domeniu a unor 
modele ale conceptului de stil existențial/ stil de viață (în engleză, lifestyle), pe care le descriem 
în continuare. „Conceptul de stil existențial apare ca unul ambiguu și polisemantic și, pentru 
că lipsește o definire universal acceptată a acestuia, permite interpretări, polemici și abordări 
plurisemantice, grație multitudinii de domenii care fac referință la acesta: medicină (psihiatrie, 
neurologie, neuropsihiatrie), psihologie, psihologie medicală, filosofie, sociologie, axiologie, 
marketing, business etc.” [28].

Din perspectivă filosofică, stilul existențial este interpretat de filosoful de origine ger-
mană, F. W. Nietzsche ca „mod de manifestare, trăsătură specifică a vieții oamenilor pătrunși de 
sentimentul puterii”, or, „stilul este privilegiul persoanelor care își trăiesc viața pentru a-și forma 
un stil”, autorul prezentând stiluri de viață distincte în cultura greacă (apolinic și dionisiac), cris-
talizate sub forma unor modele culturale de viață. Fără afirmarea plină de curaj a vieții însăși, nu 
este cu putință apariția stilului, care nu se formează prin exercițiu, prin efort, ci este doar expresia 
faptului că, în spatele său, se trăiește adânc [122, p. 82].

Tabelul 1.3. Abordări ale stilului existențial contemporan
Filosofică Psihologică Pedagogică Sociologică

Stilul existențial vizează 
un mod obișnuit de viață 
al indivizilor, al famili-
ilor și al societăților pe 
care ei îl manifestă în a 
face față anturajului soci-
al, economic în societate 
[6; 42].

Stilul existențial este uni-
tatea scopurilor și a valo-
rilor proiectate în siste-
mul unitar individual al 
modurilor și al formelor 
de mediere de către om a 
condițiilor de viață și de 
activitate [31].

Stilul existențial implică 
activarea particularită-
ților individuale, tipice 
unei persoane, de a trăi, 
inclusiv atitudinile mo-
rale de viață și activitate, 
exprimate în conduita 
omului [77].

Stilul existențial 
arată asupra calității 
interacțiunilor co-
municative și a rela-
țiilor sociale [96].

Contextele în care apare termenul stil existențial sunt și mai variate: lifestyle blog, lifestyle 
food, lifestyle shows, lifestyle design, lifestyle and travel, interior/exterior lifestyle, brands, wed-
ding, shopping, jobs, restaurants, beauty etc. Autorii Fr. W. Nietzsche, M. Weber, Al. Adler, T. 
W. Adorno, W. Lazer, I. C. Mochmann, T. Katz-Gero, W-C. Cockerham, L. Wirth, C. Zamfir, B. 
Voicu, M. Vasile au analizat perspectivele de abordare și complementaritatea semnificațiilor atri-
buite conceptului de „stil existențial”, sistematizate pe axa cronologică și a domeniilor de știință. 
Așa cum în literatură nu se identifică acord în definirea stilului existențial, prezentăm, în ordinea 
succesiunii în timp, sinteza definițiilor identificate (Tab.1.4).
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Tabelul 1.4. Evoluția semnificațiilor termenului stil existențial în dicționare/enciclopedii
Dicționare Definiții ale conceptului de stil existențial

Dicționar de etică, 1981. „Stilul existențial reflectă caracteristicile distinctive de comunicare, de 
consum, comportamentale, obiceiurile și înclinațiile unei persoane”.

Dicționar filosofic 
enciclopedic, 1983.

„Stilul existențial este categoria socio-psihologică ce exprimă un tip 
comportamental al oamenilor, este modul de viață”.

Noul dicționar universal, 
1985.

„Stilul existențial este modul de viață accesibil individului (biologic, 
social, material, financiar, informațional ș.a.) atribuite unor oameni sau 
grupuri sociale”.

Dicționar de limbă engleză, 
1987

„Stilul existențial vizează și explică obiceiurile, atitudinile, gusturile, 
standardele morale, nivelul economic etc., care, împreună, constituie 
modul de viață al unui individ sau al unui grup”.

Webster’s Encyclopedic 
Dictionary, 1989.

„Stilul existențial este abordarea tipică a unei persoane de a trăi, inclu-
siv atitudinile morale, de divertisment, capriciile, moda etc.”

The Oxford English 
Dictionary, 1989. 

„Stilul existențial este: termen folosit inițial de A. Adler (1870-1937) 
pentru a desemna caracterul de bază al unei persoane, stabilit în copilă-
rie, ce guvernează comportamentul său; stilul de a trăi”.

The Concise Oxford 
Dictionary, 1990. 

„Stilul existențial este modul particular de viață al unei persoane sau 
al unui grup”.

BBC English Dictionary,1993. „Stilul de viață este modul în care trăiește, de exemplu lucrurile pe care 
le face omul în mod normal”.

Webster’s New Encyclopedic 
Dictionary, 1994.

„Stilul existențial este modul obișnuit de viață al unei persoane, grup 
sau societate”.

Oxford Advanced Learner’s. 
Encyclopedic Dictionary, 1998.

„Stilul existențial este modul de viață al individului sau al grupului”

Российская социологическая 
энциклопедия, 1999.

„Stilul existențial este categoria socio-psihologică care exprimă un 
anumit tip de comportament uman”.

Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary, 2001.

„Stilul existențial este modul în care o persoană sau un grup de oameni 
trăiesc și lucrează”.

Психология человека от 
рождения до смерти, 2002.

„Stilul existențial vizează spectrul caracteristicilor personalității care 
determină unitatea orientării acțiunilor umane în viață”.

http://www.business
dictionary.com/de
finition/lifestyle.

„Stilul de viață este definit ca o cale de existență a indivizilor, a familiilor 
și a societăților pentru a face față anturajului fizic, psihologic, social, 
economic în viață, este exprimat în activitatea de muncă și în petrecerea 
timpului liber prin interese, atitudini, valori”.

Психологический лексикон, 
2006.

„Stilul existențial este sistemul unitar individual al modurilor și al for-
melor de mediere de către personalitate a condițiilor de viață și activi-
tate, reflectă imaginea de sine, modul de a te percepe pe tine însuți și 
pe ceilalți; suma motivelor, a necesităților și a dorințelor, influențată de 
cultură, familie, grup”.

Маркетинг: большой 
толковый словарь, 2010.

„Stilul existențial presupune unitatea scopurilor și a valorilor dobândi-
te și a strategiilor de utilizare a diverselor resurse”.

Энциклопедический словарь 
по психологии и педагогике, 
2013.

„Stilul existențial este modul unic și stabil de activitate a omului”.

Краткий енциклопедический 
словарь, 2012.

„Stilul existențial implică activarea particularităților individuale de 
viață și activitate, exprimate în conduita omului”.
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Din interpretarea acestor accepțiuni, desprindem că „stilul existențial reprezintă un tip 
comportamental individual, grupal sau social”, un „mod de viață”, o „abordare tipică a modului de 
a trăi, tip comportamental, totalitate de caracteristici ce determină parcursul  vieții, cale de existen-
ță, sistem unitar individual al modurilor și formelor de mediere de către personalitate a condițiilor 
de viață și de activitate, totalitate de idealuri și valori”. Unitate în aceste definiri nu înregistrăm, 
deși, în esență, descoperim aceleași semnificații. Cea mai vehiculată semnificație, dintre cele ex-
puse, este că stilul existențial ar fi sinonim cu „modul de viață” [Apud, 177].

„Semnificația termenului mod de viață urban, în opinia sociologului american L. Wirth 
(1938), se referă la segmentarea relațiilor umane, indiferența, manifestate în relațiile sociale ca 
mijloc de imunizare împotriva excesului de solicitare, orientarea utilitaristă a relațiilor, contacte 
superficiale, tranzitorii, segmentare și, ca rezultat, singurătatea orășenilor” [Apud, 191]. În li-
teratura sociologică se face distincție între „modul de viață” și „stilul de viață” ca două concepte 
autonome, stilul existențial fiind un termen mai larg prin semnificațiile atribuite.

„Modul de viață descrie viața individuală, evidențiază relațiile de determinare din-
tre condițiile de viață și comportamentul uman. Individul dispare ca sursă a vieții 
sale, condițiile exterioare fiind acelea care, independent una de cealaltă, îi mode-
lează viața” [41].

„Stilul de viață este totalizator, viața individuală fiind privită ca principii organi-
zatoare, opțiuni, orientări, moduri de a soluționa problemele vieții” [Apud, 55].

Mod 
de 

viață

Stil de 
viață

Fig. 1.1. Abordarea comparată stil de viață – mod de viață

Cercetătorul francez S. Selosse constată că „stilul de viață este o expresie folosită pentru 
a traduce unitatea personalității psihice, organizată pe baza unei serii de valori ce contribuie la 
coeziunea imaginii despre sine în lume”. Modul de viață, ca și concept sociologic, semnifică fe-
lul în care este concepută și organizată existența umană, totalitatea mijloacelor, modalităților și 
formelor utilizate de o colectivitate (comunitate urbană sau rurală, pătură sau clasă socială, popor 
sau grupuri de popoare) în vederea satisfacerii trebuințelor și aspirațiilor materiale și spirituale. 
Sociologia modului de trai conjugă factorii ce influențează viața cotidiană, economică, cultural-
spirituală a unei colectivități, studiind dinamica schimbărilor. Cercetarea modului de viață obligă 
la considerarea concretă a tuturor factorilor implicați, și anume: tradiții, obiceiuri, nivel al forțelor 
de producție, relații economice și sociale, organizarea muncii și a habitatului, condiții de sănătate, 
confort, petrecere a timpului liber, aspirații materiale și spirituale, nivel de cultură generală, struc-
tură profesională a populației, gradul de asigurare a dreptului la muncă și învățătură, nivelul moral 
etc., totodată fiind considerate în cadrul orânduirii sociale concrete și în perspectiva dezvoltării 
social-istorice [Apud, 144].
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Abordarea sociologică a stilului existențial este reprezentată de M. Weber (1864 – 1920), 
sociolog german, care se afirmă ca fiind primul autor ce a definit termenul de „stil de viață”. Au-
torul consideră stilul de viață ca fiind unul dintre cele trei determinante ale dezvoltării sociale pe 
lângă charismă. Potrivit lui M. Weber, stilul de viață reprezintă activitatea prestată, fiind achizi-
ționat prin educația formală și poate fi așteptat de la fiecare care dorește să aparțină unui cerc de 
oameni. În linii mari, conform opiniei lui M. Weber, stilul de viață este una dintre delimitările de 
rang social, atins prin a trăi în același mod și care nu este înnăscut, ci învățat și similar cu al altor 
oameni. Astfel, M. Weber definește stilul de viață ca determinantă a dezvoltării sociale [238]. 
Autorul definește conceptul ca fiind „o stilizare a vieții, decisă de individ fără ca acesta să caute 
apartenența la un anumit grup social”. Pentru M. Weber, „rolul decisiv al stilului de viață înseamnă 
că reflectă toate convențiile ale acestuia. Indiferent cum se manifestă, toate stilizările vieții își au 
originea în grupurile de status” [Apud, 177, p. 27].

Sociologul britanic Ch. Bliss (1993) afirmă că „stilul de viață este reprezentat de două 
dimensiuni: consum și preferințe. Diversificarea stilurilor de viață este cu atât mai mare, cu cât 
oportunitățile sociale și resursele persoanei sunt mai numeroase” [Apud, 22, p. 25].

Examinând conotația termenului de stil existențial, C. Trandafir afirmă, că conceptul de 
stil de viață este asociat cu cel de grup de status. De altfel, sunt autori ce contestă traducerea 
termenului lebensfűhrung ca stil de viață, considerând mai adecvată formularea conduită în viață 
(Cockerham, 1999). Cert este, că semnificația contemporană a conceptului diferă într-o anumită 
măsură, de ceea ce a propus M. Weber” [177].

În opinia cercetătorului А. В. Сафарян, problemele stilului de viață sunt predominante 
în sociologia modernă, în principal ca alternativă la structura societății pe bază de clasă socială, 
atunci, când sunt studiate fenomene sociale și culturale. Dacă în interpretarea structurii sociale se 
apelează la conceptul de „stil de viață”, este în mare măsură compensator în natură și vizează o mai 
bună descriere și explicare a proceselor care au apărut în sfârșitul secolului XX – începutul seco-
lului XXI. Stilul de viață permite o clasificare a structurilor de bază ale organizării vieții cotidiene 
în raport cu comunitățile, evidențiind stilul de viață specific comunității [269, p. 20 ].

Ilustrul sociolog W. Lazer (1964) a introdus termenul de „stil de viață (lifestyle) care este 
consecința aderării individului la un anume pattern comportamental al unui grup care se reflectă 
în totalitatea de achiziții ale consumatorului și în modalitățile de consum” [114, p. 31]. În viziunea 
filosofului și sociologului german T.W. Adorno (1950), autorul teoriei personalității, „personali-
tatea se caracterizează prin manifestări specifice în diferite sfere ale vieții, deci la un anumit stil 
de viață: în familie, în grup, în sfera moralei, în activitatea religioasă etc” [177].

Interpretarea stilului de viață propusă de sociologii români I. Rebedeu și C. Zamfir (1982) 
este perspectiva „interioară” de descriere a vieții, structură sau profil interior al vieții unui individ, 
grup de indivizi sau colectivități; posibilități alternative ale variației ce poate exista în organizarea 
vieții în condițiile sociale date. Puțin mai târziu, C. Zamfir face deosebirea, ca și noțiune, între 
modul de viață și stilul de viață, acesta fiind „asociat principiului organizator intern, profil al vieții 
persoanei în grup atribuit prin opțiune.” [192, p.52].
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Abordarea sociologică a stilului existențial este reprezentată de sociologul american R. A. 
Stebbins, care apreciază stilul de viață ca „un set de comportamente determinate de interese sau 
condiții sociale, fiind explicat și justificat de un set de valori, atitudini și orientări interdependente 
și care, în anumite condiții, devine baza identității sociale comune a celor care îl execută”. Autoa-
rea I. C. Mochmann (2002), sociolog german, definește: „stilul existențial ca un concept social mo-
dern, exprimat prin capitalul socio-economic al individului” [230]. Sociologul român, V. Marian 
(2010) definește „stilul de viață ca fiind distincții valorice, atitudinale și comportamentale” [114, 
p.121]. De asemenea, constatăm faptul, că literatura cercetările psihologice și pedagogice prezintă 
modeste interpretări ale termenului „stil existențial”.

Abordarea psihologică a stilului existențial este promovată de unul dintre reprezentanții 
„trinomului” fondator al acestui concept, psihologul Al. Adler. La scurt timp după M. Weber, Al. 
Adler definește același termen. În opinia lui Al. Adler, „stilul existențial este totalitatea valorilor, 
pasiunilor, cunoștințelor, faptelor semnificative și a particularităților ce constituie unicitatea indi-
vidului”, or, „fiecare individ are propriul stil de viață care poate fi mai mult sau mai puțin similar 
cu stilurile altor indivizi, dar niciodată la fel”; „stilul de viață se dezvoltă prin puterea creatoare 
de stil (styled creative power), endogenă a individului în timpul primilor ani de viață și nu se dato-
rează nici eredității, nici mediului”, întrucât „stilul existențial constituie rădăcina individualității, 
reflectă direcția selectată de individ spre năzuințele sale”. În sinteză, Al. Adler susține că „stilul de 
viață produce un comportament consecvent al individului”, iar M. Weber afirmă, că anume „com-
portamentul determină apartenența la un grup cu un anume stil de viață”, iar M. Lusher mențio-
nează că „apartenența la un stil de viață determină comportamentul”. Potrivit lui Al. Adler, „stilul 
de viață nu este același lucru ca și comportamentul”, „stilul de viață ghidează comportamentul ce 
constă din gânduri, emoții și acțiuni”. Cu toate acestea, „observarea comportamentului pare a fi 
singurul mod de a-ți crea o imagine despre stilul de viață al individului”. Deci „stilul de viață este 
principiul director al acțiunilor individului în vederea realizării obiectivelor de viață” [3, p. 91]. 

În acest proces, esențial este să ne amintim că, potrivit lui Al. Adler, comportamentul con-
stă din acțiuni evidente, din sentimente și gânduri grație cărora atribuim semnificații subiective 
acțiunilor individului. „Luând în considerare structura personalității, dificultatea principală este 
că unitatea sa, stilul său particular de viață nu este construit pe realitatea obiectivă, ci pe opinia 
subiectivă a individului constituită în temeiul faptelor vieții” [4].

În contextul preocupărilor pentru identificarea dimensiunilor principale ale stilului existen-
țial al adolescenților, actualizăm „tipologia stilurilor emoționale (J. Orloff, 2012): 

– stilul intelectual, specific persoanelor calme care în stres demonstrează gândire analitică, 
bazată pe judecăți raționale, de multe ori neîncrezuți și cu frică de emoții puternice;

– stilul empatic întrunește persoane extrem de afectuoase, iubitoare și sensibile, ce îi 
încurajează și îi stimulează pe cei din jur, acordând permanent sprijin emoțional, au 
tendința de a simți intens, acut și pătrunzător orice eveniment emoțional;

– stilul puternic și silențios este reprezentat de persoane consecvente, stabile și de încre-
dere, în preajma cărora te simți confortabil și în siguranță, exprimând liber emoțiile, care 
ascultă și nu judecă, însă reticente și reținute în exprimarea propriilor sentimente;
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– stilul racordat la situația emoțională vizează persoanele echilibrate emoțional, își 
manifestă deschis sentimentele, involuntar, sunt capabile să diminueze negativismul, 
însă, în același timp, pot să se deschidă prea mult, ceea ce poate consuma energetic 
interlocutorii” [126]. Analizând stilurile delimitate de J. Orloff (2012), în baza crite-
riului intensitatea trăirilor emoționale, ajungem la concluzia, că această tipologie 
vizează comportamente de natură fiziologică, psihologică și socială, stimulând interesul 
investigaţional pentru clarificarea domeniilor stilului existențial al adolescenților. 

Din perspectivă psihoterapeutică, M. Luther delimitează stiluri de viață care se identifică 
cu nuanțe de culoare bine definite, ce redau starea emoțională. Psihologul german L. A. Heinz 
(1967), adeptul lui Al. Adler, susține, că „stilul existențial reflectă caracterul de bază al persoanei, 
stabilit în copilărie, care guvernează reacțiile sale și comportamentul” [205]. 

Abordarea antropologică a stilului existențial este reprezentată de americanul R. Benedict 
(1946), prin teoria stilurilor bazată pe configurația specifică a necesităților persoanei și tipurile de 
strategii de satisfacere a acestora etc. [Apud, 195]. Cercetătorul I. Wynee (1990) definește „stilul 
de viață ca modalitate de autodefinire prin modul de utilizare a resurselor: știm cine suntem și 
pretindem a fi identificați ca atare, motiv de a folosi resursele pe care le deținem”, iar M. Feather-
stone (1991precizează semnificația „stilului de viață ca sumă a opțiunilor individului pentru a-și 
crea o identitate în lumea marcată de diversitate, o stilizare a vieții, un proiect asumat prin care 
individul exprimă conștient cine este” [Apud, 114, p. 66-69]. 

Fig. 1.2. Elementele stilului de viață după Thyra C. (1996) [238]
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Abordarea ecologică a stilului existențial este reprezentată de R. D. Halt (1997), care 
apreciază că „stilurile de viață sunt patternuri semnificative de consum, ce se referă la alimenta-
ție, îmbrăcăminte, decorațiuni interioare ale locuinței, muzică, TV și filme, lectură, artă, sport, 
hobbyuri”. Autorul face distincție între „valorile de uz (use value) și valorile de semn (sign value), 
primele se referă la utilitatea practică a lucrului consumat, cele din urmă conturând utilitatea sim-
bolică a lucrului consumat pentru a ne încadra într-un stil, pentru a arăta apartenența la o categorie 
socială. Mesajul purtat de cele două tipuri de valori le fac distincte. Din perspectiva acestei pa-
radigme lucrurile sunt semne. Consumăm semne și transmitem semne. Lucrurile sunt consumate 
pentru valoarea lor de semn decât pentru cea de uz” [177, p. 64-65]. 

În aceeași ordine de idei, Hankin I. (2000), cercetător în domeniul sănătății, definește „sti-
lul de viață ca un set de comportamente, cu grad ridicat de risc pentru sănătate sau ca set de com-
portamente cu impact pozitiv asupra sănătății și evidențiază două lucruri importante ce trebuie de 
avut în vedere în studiul stilurilor de viață: a) cum izolăm efectele variabilelor ce constituie stilul 
de viață de efectele altora (cofounding variables) și b) politicile sănătății cu impact pe termen lung 
ar trebui să aibă ca țintă individul sau comunitatea” [Ibidem, p. 24-25].

Autorii constată că „stilul de viață este suma alegerilor unui individ cu scopul de a-și crea 
o identitate într-o lume plină de diversitate. Opțiunile acestuia sunt pe plan vestimentar, al bunu-
rilor de consum, îngrijiri corporale etc, opțiuni ce nu sunt dependente exclusiv de backgroundul 
social-economic al individului (clasa socială). „Stilul de viață este o stilizare a  vieții, un proiect 
asumat prin care individul exprimă conștient cine este: „adoptă un stil de viață prin aderarea la 
o tradiție sau un obicei, noii eroi ai culturii de consum fac din stilul de viață un proiect de viață, 
prezentându-și individualitatea și stilul prin modul particular în care grupează bunurile, practicile, 
experiențele și imaginea” [196, p. 91]. 

Stil de viață intelectual

Stilul 
existențial

Stil de viață elitist Stil deprivat

Robiții muncii

Stil de viață bogat și 
sărac în relații

Stil de viață orientat 
spre obiect

Stil de viață orientat 
spre familie și copii

Stil de viață orientat 
spre consumul de vârf

Compensarea cu a doua economie

Fig. 1.3. Modelul stilului existențial (după A. Utasi, 2009) [296]

Prin urmare, în scopul de a dezvălui stilul de viață, C. Thyra subliniază, că „este necesar 
a înțelege subiectiv comportamentul individului” [238]. Implicația comportamentală în definirea 
vagă a stilului de viață a lui M. Weber este evidentă și este greu de spus dacă M. Weber ar merge 
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atât de departe încât să spună că stilul de viață este un comportament. Pentru M. Weber, stilul de 
viață este ceea ce ești. În ceea ce privește comportamentul, M. Weber vede cu siguranță modelul 
comportamental în cadrul anumitor grupuri ca o parte a stilului de viață”. Prin urmare, este de 
remarcat faptul că M. Weber interpretează acțiunea ca un comportament intenționa și similar cu 
implicarea comportamentală în stilul de viață al lui Al. Adler, M. Weber sugerează că înțelegerea 
comportamentului individului este necesară pentru a dezvălui esența stilului de viață” [203].

Semnificația comportamentală a conceptului stilului de viață este simplă. Potrivit lui A. 
Lazer „comportamentul în cadrul grupului înseamnă a avea un anumit model de comportament 
care, în aspecte importante, se aseamănă cu cel al celorlalți membri ai grupului stilului de viață. În 
contrast, M. Weber și A. Lazer fac diferențierea între diferite stiluri de viață” [217].

Abordarea pedagogică a stilului existențial în literatura de domeniu conduce la ideea, că 
este necesară o clarificare conceptuală la nivel de structură și conținut. „Conchidem prin afirmația 
că, odată cu trecerea timpului, nu s-a ajuns la un consens cu privire la semnificația termenului „stil 
de viață” și a conceptului „stil existențial”. Definițiile sunt vagi și descriu aspecte ale modurilor 
distincte de viață ale ființelor umane. Esențial este ca definiția să fie rigidă și să menționeze limi-
tele stilului de viață în funcție de natura factorilor ce îl constituie. Noua definiție a SEC trebuie 
fundamentată teoretic, urmată de investigații empirice. Această abordare necesită o interpretare 
metodologică în locul aplicării metodologiei orientate pur cantitativ a studiilor tradiționale ale 
stilului existențial” [261]. 

Configurația nevoilor și aspirațiilor

Stilul 
existențial

viața biologică

standarde morale

conduita omului

mod de viață/trai exercitarea 
status-rolurilor

existență sufletească

nivel de educație și cultură

Referențial axiologic 
individual

model comportamental

Fig. 1.4. Modelul conceptual al stilului existențial contemporan, după A. Bețivu (2019) [22]

Din punctul nostru de vedere, „stilul existențial contemporan este circumscris de nevoile 
personale, de strategiile și competențele semnificative afirmate pentru satisfacerea acestora, ce per-
mit exercitarea status-rolurilor și stabilirea priorităților, manifestate în conduita socială, ce reflectă 
năzuința spre idealuri concrete și sistemul individual al valorilor, principiile de viață, orientările 
specifice în soluționarea problemelor și arată nivelul de educație și cultură al persoanei, determinând 
integrarea, autoritatea și calitatea vieții omului ca reprezentant al unei categorii sociale” [22, p. 265].
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1.3. Valori ale stilului existențial contemporan din perspectiva indicatorilor 
calității vieții
Cercetările recente privind dinamica valorilor în educație arată o „comutație de accent 

dinspre valorile cognitive spre cele pragmatice/funcționale, adică spre competențe, dar și o direc-
ție clară spre umanizarea învățământului și accentuarea fundamentelor valorice ale acestuia, prin 
conturarea și promovarea, la nivelul procesului de învățământ, a valorilor autentice ale educației”. 
Or, anume „valorile educației, potrivit lui S. Cristea (2015), consolidează în esență conceptele 
pedagogice de bază (scop, obiective, conținuturi educaționale, formele educației şi, în mod spe-
cial, finalitățile educației) ce asigură nucleul epistemic tare al ştiințelor educației și direcționează 
activitatea de formare-dezvoltare a personalității elevilor. Din perspectiva educației axiologice, S. 
Cristea delimitează trei direcții de evoluție și perfecționare a demersului pedagogic: a) accentuarea 
fundamentelor valorice ale educației; b) asumarea mizelor valorice ale educației; c) specificarea și 
operaționalizarea valorilor la nivelul mesajelor pedagogice” [73, p. 31]. „Actualmente, în spațiul 
românesc, așa cum subliniază D. Csorba (2011), se intensifică dialogul între culturi și, respectiv, 
schimbul de valori, spiritul modern devenind antitradițional. Valorile tradiționale pierd din impor-
tanță și dominanță fiind date uitării” [76, p. 27]. 

Subcapitolul dezvoltă ideea delimitării indicatorilor și a valorilor stilului existențial din 
perspectiva analizei punctelor de vedere consacrate asupra calității vieții. Prin calitatea vieții, în 
accepțiunea Organizației Mondiale a Sănătății, se înțelege „percepția indivizilor asupra situației 
sociale, în contextul sistemelor de valori culturale în care trăiesc și în dependență de propriile 
necesități, standarde și aspirații”. „În medicină, prin calitatea vieții se înțelege bunăstarea fizică, 
psihică și socială și capacitatea de a-și îndeplini sarcinile existenței cotidiane” [294].

Conceptul calitatea vieții a fost lansat în anii ‘60 ai secolului XX de către savanții nord-ame-
ricani, A. Schlesinger și J. Galbraith în opinia cărora, „orice creștere economică nu trebuie să 
constituie un scop în sine, ci un mijloc pentru crearea condițiilor mai bune de trai, pentru satisfa-
cerea nevoilor unei anumite colectivități umane. În această perioadă, se iniţiază mișcarea pentru 
delimitarea indicatorilor sociali de măsurare a eficacității și a calității vieții. În a doua jumătate a 
secolului XX, calitatea vieții a fost definită ca standard de viață bună în noua societate de consum: 
deţinerea de aparatură modernă, automobile și case. Timpul liber, economiile pentru vacanțe și 
activitățile recreative au fost adăugate mai târziu. Conceptul calitatea vieții a fost definit pen-
tru prima dată de sociologul american A. Schlesinger și de economistul J.K.Galbraith (1967). A. 
Schlesinger a tratat calitatea vieții de pe poziții socio-psihologice, iar profesorul american J. K. 
Galbraith lucrarea sa, „The Good Society – The Humane Agenda” (1996) sau „Societatea perfec-
tă” (1997), explică conceptul calitatea vieții din perspectiva necesității omului de recunoaștere a 
dominației scopurilor economice. Autorul consideră inadmisibilă deţinerea monopolului neadec-
vat asupra vieții în detrimentul altor scopuri, or, „ceea ce contează nu este cantitatea bunurilor, ci 
calitatea vieții” [20, p.11].
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Fig. 1.5. Conceptul de calitate a vieții [95, p.11]

Din conținutul Fig. 1.5 deducem elementele prioritare ce definesc calitatea vieții. L. 
Ben-Chieh afirmă: „calitatea vieții este un nume nou pentru o noțiune veche” [151, p. 59]. Con-
form definiției date de R. Stebbins, „stilul de viață este un set de patternuri de comportament, jus-
tificat printr-un sistem de valori, atitudini și orientări axiologice care, în anumite condiții, devine 
bază pentru o identitate socială comună a celor care îl împărtășesc”. Stilul de viață apare ca o 
variabilă calitativă a felului de organizare a vieții individului într-un mod specific, prin mai multe 
combinații de comportament (modelul de îmbrăcăminte, limbajul vorbit etc.). Datorită tuturor 
fenomenelor legate de activitatea umană, calitatea vieții se referă la noțiunile relaționate: nivel de 
trai – standard de viață – stil de viață – mod de viață” [236, p. 349].

Conform definiției fomulate de M. Băcescu și A. Băcescu-Cărbunaru, „calitatea vieții ex-
primă totalitatea condițiilor ce asigură integritatea satisfacerii cerințelor economice și sociale, 
materiale, culturale și spirituale generatoare de echilibru continuu al omului și desăvârșirea per-
sonalității umane” [164]. „Valorile umane în societatea cunoașterii trebuie să se transforme astfel 
ca să nu existe probleme sociale și conflicte interumane. Omenirea va conștientiza că principala 
valoare este „timpul”, consacrat dezvoltării spirituale, viața fiind suma acțiunilor umane de efici-
ența cărora depinde calitatea vieții” [101, p. 53]. 

 În acest sens, Cr. Țurcanu menționează: „calitatea vieții poate fi îmbunătățită printr-un 
proces complex de voință, de informare și prin acțiuni conștientizate. Autorul valorifică noțiunea 
„arta de a trăi”, ce vizează capacități de îmbunătățire a vieții, demonstrând, că viața umană are mai 
multe sfere de manifestare, definind calitatea vieții la nivelul unor planuri (Tab. 1.5): 
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Tabelul 1.5. Valori ale stilului existențial derivate din planurile calității vieții [164]
Planurile calității vieții Valori ale stilului existențial

Fizic Abordare rațională a valorilor materiale 

Relațional
Managementul relațiilor interpersonale: de cuplu, prietenie, cu 
superiorii sau subordonații, colegiale, familiale, profesionale, 
conjuncturale sau accidentale

Al individualității (viața ca ego) Preocupări și strategii specifice de dezvoltare personală 

Afectiv (viața sufletului) Disciplinarea emoțională

Al creativității și al inspirației Creativitatea

Mental-relațional (viața cunoașterii) Tendință spre filosofare întru definirea sensului vieții 

Spiritual (viața spirituală) Cunoașterea de sine și credință

Din aceste rațiuni, considerăm argumentat să apreciem că prin calitatea vieții ar trebui să 
înțelegem mai multe puncte de vedere ce denotă faptul că omul trăiește în mai multe sfere simul-
tan, net diferite una de alta. „Calitatea vieții este un concept multidimensional ce include domeni-
ile: condițiile materiale de viață, sănătatea, locul de muncă, viața de familie, echilibrul între viața 
privată și viața profesională, bunăstarea subiectivă. Indicatorii calității vieții devin astfel o măsură 
a performanțelor sociale într-o societate” [29, p. 112].

În acest sens, C. Zamfir formulează „un sistem de indicatori ai calității vieții: a) propria 
persoană (sănătatea, capacitatea de a stabili relații etc.); b) familia (sănătate, relații, timp liber); c) 
habitatul (locuință, cartier, oraș, vecinătate etc.); d) muncă (profesie, organizare, colegi etc.); e) 
timp liber; f) posibilități de dezvoltare personală (posibilități de a dezvolta cunoștințele, talentele, 
accesibilitatea învățământului etc.); g) tonusul vieții (veselie, viață interesantă etc.); h) mediul 
uman (încredere, respect etc.); i) resurse economice; j) calitatea vieții sociale, corectitudine, sigu-
ranță; k) servicii sociale (învățământ, asistență medicală, administrație); l) participare (posibilita-
tea de schimba lucrurile, de avea un cuvânt de spus etc.)” [295, p. 112].

Tabelul 1.6 reflectă domeniile calității vieții, identificate și descrise în Indicele canadian al 
bunăstării vieții (Canadian Index of Wellbeing, Michalos și alții, 2010) relevând caracterul multi-
dimensional al stilului existențial contemporan. 

Tabelul 1.6. Valorile stilului existențial contemporan derivate din calitatea vieții
Domeniile calității  vieții

(Canadian Index of Wellbeing) Valorile stilului existențial contemporan

standard de viață
sănătate 
calitatea mediului 
educație
utilizarea timpului 
vitalitatea comunitară 
timp liber și cultură 

definirea unor indicatori ai calității  vieții
concepția despre stil de viață sănătos
abordare ecologică a mediului ambiant
orientări axiologice clare rezultate din nivelul de educație
implicare în viața socială
monitorizare eficientă a timpului  vieții 
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„Indicele a fost conceput ca un instrument pentru decidenții în domeniul politicilor, 
mass-media, comunității și oamenii obișnuiți. Acest indice este o construcție teoretică de măsurare 
a calității vieții care respectă în cel mai înalt grad principiile de bază ale modelului calității vieții, 
combinând indicatorii obiectivi cu cei subiectivi. Indicatorii incluși sunt relevanți pentru societa-
tea canadiană la momentul actual. Valorizarea timpului include indicatorii care ne utilizați în alte 
sisteme” [296]. Tabelul 1.7 prezintă lista indicatorilor calității vieții.

Tabelul 1.7. Indicatorii calității vieții (V. Leonte, 2005) [297]
Indicatorii calității  

vieții Valori ale stilului existențial

Bunăstarea emoțională 
(psihică)

exprimată în: bucuria de a trăi, mulțumirea de sine, identitate personală, echi-
librul emoțional, stima de sine, sentimentul de siguranță.

Relațiile interpersonale exprimată în: a te bucura de intimitate, afecțiune, prieteni și prietenii, contacte 
sociale, suport social.

Bunăstarea materială
exprimată în: proprietate privată, siguranța locului de muncă, venituri sufici-
ente, hrană potrivită, activitate profesională stabilă, posesie de bunuri (mobile, 
imobile), status social.

Afirmarea personală
exprimată în: competență profesională, promovare profesională, activități inte-
lectuale captivante, abilități/deprinderi profesionale solide, împlinire profesio-
nală, niveluri de educație adecvat profesiei.

Bunăstarea fizică

exprimată în: sănătate, mobilitate fizică, alimentație adecvată, timp liber, asi-
gurarea asistenței medicale, asigurări de sănătate, activități preferate intere-
sante în timpul liber (hobby-uri și satisfacerea lor), formă fizică optimă sau 
fitness, concretizată în cei patru S: strenght – forță fizică, stamina – vigoare sau 
rezistență fizică, suppleness – suplețe fizică și skills – îndemânare sau abilitate 
fizică (Lupu, Z., 1999, p. 57).

Independența / 
autonomie în viață

exprimată în: posibilitatea de a face alegeri personale, capacitatea de a lua 
decizii, autocontrolul personal, prezența unor valori și scopuri clar definite, 
autoconducerea în viață.

Integrarea socială
exprimată în: acceptarea în grupuri sociale, accesibilitatea suportului social, 
climat de muncă stimulativ, participarea la activități comunitare, activitatea în 
organizații neguvernamentale.

Asigurarea drepturilor 
fundamentale ale 
omului

exprimată în: dreptul la vot, dreptul la proprietate, la intimitate, accesul la în-
vățătură și cultură, dreptul la un proces rapid și echitabil.

Conform cercetărilor globale ale calității vieții (Global AgeWatch Index), „indicatorii prin-
cipali (asigurarea materială, starea de sănătate, educația și ocuparea, condițiile de viață) plasează 
Republica Moldova pe unul dintre ultimele locuri în ratingul țărilor europene (74), fiind în urma 
Bielorusiei și a Rusiei (64 și 65) și mai sus de Ucraina (82). Indicele calității vieții în R. Moldova 
constituie 36, 2 puncte (maximum 100 de puncte), ceea ce semnifică faptul, că acestei categorii de 
populație îi este caracteristică o calitate joasă a vieții” [281].

Axarea pe valorile modului sănătos de viață, în combinare organică cu valorile universale 
și cele naționale, indică acțiunea de promovare activă și continuă a valorilor în scopul convingerii 
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adolescenților că, în afara sănătății, individul nu se poate bucura pe deplin și de celelalte valori, cât 
n-ar fi ele de importante pentru viața omului. Sănătatea, ca valoare, asigură asimilarea virtuților și 
valorilor bazată pe interiorizarea Binelui, Frumosului, Sacrului [47].

„Valorile constituie un element central al culturii grupului/comunității/societății, conform 
opiniei lui Schwartz și Hofstede, reprezentanți ai sociologiei valorilor. Valorile sunt convingeri 
aflate în stare latentă la nivelul individului referitoare la ce este dezirabil și direcționează atitu-
dinile, comportamentele și opiniile persoanei (ca forme explicite, manifeste ale valorilor). Distin-
gem între valoare și interes, diferența notabilă constând în natura dominant pulsională/instinctivă 
a interesului (căutarea plăcerii), imposibil de a fi definită ca o categorie ideală de comportament 
sau ca o stare ultimă a existenței” [188].

Psihologii s-au concentrat pe constructe mai restrâns circumscrise, cum ar fi atitudinile, 
motivele, valențele. Cu toate acestea cercetătorii W. I. Thomas și F. Znaniecki (1920) au recunos-
cut importanța valorilor și le-au definit ca „elemente sociale obiective care se impun asupra indivi-
dului și provoacă reacții acestuia” [214, p.10]. „Valorile reprezintă concepții explicite sau implicite 
cu privire la ceea ce este dezirabil. Acestea nu sunt direct observabile, implică elemente cognitive, 
evaluative și afective, sunt relativ stabile, generează  comportamente și atitudini fiind determinate 
de alte valori, influențează mediul social” [114, p. 65].

„Cadrul larg al dezvoltării morale a adolescenților nu permite avansarea unor ipoteze/in-
terpretări referitoare la un sistem de valori coerent și stabil, capabil să genereze atitudini și com-
portamente puternic cristalizate. Tabloul care a rezultat are următoarele trăsături: ponderea carac-
teristicilor personale valorizate de adolescenți reprezintă elemente ce țin de valori contextuale; 
cultura grupului de adolescenți se construiește pe axa autorealizării (individualism), predominanta 
deschiderii la autodeterminare” [9, p. 32]. 

Abordarea axiologică a stilului existențial implică „analiza caracterului dinamic al siste-
mului de valori, într-o etapă istorică cu relevante mutații, descifrate pe continuumul existențial, pe 
coordonatele cunoscute ale devenirii, respectiv tradiționalitate-contemporaneitate, convenționa-
litate-modernitate. Așadar, stilul de viață reprezintă o sumă de valori pentru care a optat familia 
și care se integrează în stilul de viață al familiei, conferindu-i identitate și individualitate. Preocu-
parea pentru valori a început să apară ca o chestiune separată și unică în Germania, la începutul 
secolului XVIII, fundamentându-se pe conceptul filosofic kantian, potrivit căruia ființa umană 
există sinergic în lumea fizicului și a metafizicului” [135, p. 3-8].

Problema de bază, cu care se confruntă studiul valorilor dintr-o perspectivă filosofică, se 
referă la întrebarea axiologică „dacă valorile sunt subiective sau obiective. Autorii care susțin 
obiectivitatea valorilor, argumentează, că valorile sunt independente de evaluarea conștientă. Pe 
de altă parte, poziția subiectivă prezintă ideea, că valorile se datorează existenței, valabilitatea lor, 
subiectului care asigură punerea în valoare” [188].

Abordarea obiectivă a valorilor a fost promovată de Hartmann și Scheler care afirmă, că 
„studiul valorilor reprezintă investigarea unui domeniu științific legitim, spre deosebire de B. Rus-
sell, care afirmă că studiul valorilor nu se referă la știință. N. Hartmann abordează conceptul de 
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valoare în termeni logici. Independența valorilor presupune imuabilitatea acestora, deoarece aces-
tea se produc indiferent de natura sa, istorică, socială, biologică sau pur individuală. Cunoașterea 
valorilor este relativă și trebuie analizate în ordine ierarhică” [189, p. 82].

Din afirmația O. Paladi (2013), rezultă că „societatea în schimbare oferă și induce adoles-
cenților atitudini, valori, idealuri. Interiorizarea valorilor promovate de contextul socio-cultural 
în care trăiește adolescentul este dependentă de un șir de factori. O altă provocare pentru analiza 
acestei probleme este schimbarea de valori ale societății” [127, p. 5]. Gânditorii epocii moderne 
promovează poziția obiectivistă, considerând apariția valorilor ca proces socio-cultural. F. Niet-
zsche (1844-1900) a interpretat caracterul dinamic al valorilor „omul creează valori ce contribuie 
la dezvoltarea culturilor până când aceste valori sunt apoi înlocuite cu un alt set ce permit avântul 
culturii umane” [122].

„Valorile transcend obiectele și situațiile specifice fiind moduri de conduită și stadii fun-
damentale ale existenței, standarde care arată cum să acționeze oamenii și să-și justifice compor-
tamentul, permit judecăți morale și comparații. A valoriza ceva înseamnă, în final, a încerca să îi 
influențezi pe alții să adere la același sistem de valori. Autorii identifică două seturi de valori pe 
care le pot avea indivizii: instrumentale și terminale. Valorile instrumentale se referă la credința 
(convingerile) oamenilor. Valorile terminale se referă la credințele dezirabile. Valorile ierarhizate 
în funcție de importanță formează sistemul de valori. Oamenii își schimbă valorile atunci când 
acestea sunt în puternică contradicție unele cu altele: această dinamică este accentuată până când 
persoana atinge o puternică consistență valorică ”[189].

Contribuții semnificative la tratarea problemei valorilor regăsim la P. Andrei, A. Cosmo-
vici, C. Cucoș, S. Cristea, L. Antonesei, M. Călin, M. Vasile, B. Voicu ș.a. Spre exemplu, B. Voicu 
menționează, că „valorile reprezintă concepții explicite sau implicite cu privire la ceea este dezira-
bil, acestea nu sunt direct observabile și sunt relativ stabile în timp” [189, p.12]. 

„Valorile postmaterialiste par a deveni tot mai răspândite odată cu generalizarea bunăstării 
economice și a schimbului demografic între generațiile socializate în contexte diferite. Cei care 
trăiesc în societăți dezvoltate, în care nivelul de trai este ridicat, iau ca un dat faptul că nu vor trăi 
în sărăcie; nevoile primare (locuință, hrană, securitate) sunt satisfăcute ușor pentru că există un 
sistem educațional care îi pregătește adecvat pentru piața muncii, există politici ale ocupării coe-
rente ce reduc șansele de a deveni șomer etc. În acest context, ei devin conștienți că pot dedica o 
parte (importantă) din resurse (materiale, de timp, fizice etc.) satisfacerii unor nevoi superioare, 
cum ar fi dezvoltarea personală, turismului, hobby-urilor etc. Ajung, astfel, în prim-plan, valori 
precum frumosul, libertatea de expresie etc.” [51]. „Stilul de viață se referă la activitățile din viața 
persoanei sau grupului” [114, p. 42]. Prin analiza stilului de viață, psihologia sănătății caută să 
identifice un principiu generator de unitate ce ar esențializa și ar stabiliza pluralitatea manifestări-
lor concrete ale vieții. „Stilul de viață este determinat și de trăsăturile particulare ale personalității, 
care definesc specificul raportării la sine și la lume. Oamenii adoptă variate stiluri de viață. Se 
recomandă documentarea cu privire la alternativele posibile în luarea deciziilor” [Apud, 10]. În 
opinia lui Katz-Gero (2007), stilul reprezintă viața. Prin stilul de viață al indivizilor înțelegem un 
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mijloc de exprimare distinctă a identității [114, p.112]. I. C. Mochmann (2002) identifică dimen-
siunile operaționalizării  stilului de viață: modul de petrecere a timpul liber, importanța acordată 
unor domenii ale vieții și tipurile de muzică, programe de televiziune și de ziare/reviste consumate 
de indivizi [230].

Tabelul 1.8. Cele 10 valori universale definite în termeni de scopuri și valori unice
(Inventarul valorilor lui Sh. Schwartz)

Valori universale Scopuri și valori unice

Putere
Bogăție 

statut social și prestigiu, control sau dominare asupra oamenilor și resurselor 
(putere socială, autoritate, bogăție, păstrând imaginea publică)

Realizare Succes personal prin demonstrarea competenței conform standardelor sociale 
(succes, capabil, ambițios, influent)

Hedonism
Plăcere

Plăcere și mulțumire de sine.
(plăcere, satisfacția de viață, toleranță)

Curaj Aventură, explozii de emoții, noutate și provocare (viață variată și interesantă)

Autoformare Gândire independentă, creare, explorare și alegerea acțiunilor
(creativitate, libertate, independent, curios, alegerea obiectivelor proprii)

Universalitate
Înțelegere, apreciere, toleranță și protecție pentru bunăstarea tuturor oamenilor 
și pentru natură (inteligență largă, înțelepciune, dreptate socială, egalitate, o 
lume în pace, o lume de frumusețe, unitate cu natura, protejarea mediului)

Binevoință Conservarea și îmbunătățirea bunăstării persoanelor cu care este în contact 
personal frecvent (util, cinstit, iertător, loial, responsabil)

Tradiție Respect, angajament și acceptare a obiceiurilor și a ideilor pe care cultura sau 
religia tradițională o oferă (umil, devotat, respect pentru tradiție, modest)

Corectitudine restricție de acțiuni, înclinații și impulsuri ce pot deranja altele și încălca 
așteptările sau normele sociale, politețe, autodisciplină, respect

Securitate siguranță, armonie și stabilitate a societății, a relațiilor și a sinelui (familie 
securitate, securitate națională, ordine socială, curat, reciprocitate de favoruri).

Demersul investigațional, orientat spre evidențierea componentelor SEC se referă la cre-
dințe, imagini, convingeri ale individului despre lume și viață, la decizii, acțiuni și factori ce 
afectează sănătatea: tabagismul, consumul de droguri, alimentația excesivă sau subnutriția, seden-
tarismul, igienă fizică și morală scăzută, necesare pentru conștientizarea riscurilor autoasumate” 
[81]. Opțiunile pentru stilul de viață este individual. Conform opiniei cercetătorilor H. Leventhal, 
D. Marks, M. Myrrey, B. Evans „în determinarea stilului de viață, factorii determinanți ai sănătății 
au o pondere de aproximativ 51%, după care urmează factorul biologic cu 20%, mediul ambiant 
cu 19%, sistemul serviciilor de sănătate menține doar 10%” [118]. „Proiectele de viață sunt ela-
borate ținându-se cont de variabilele menționate anterior. Calitatea percepută a vieții este definită 
în termeni specifici satisfacției de viață” [122]. Stilul de viață se referă la componentele existenței 
umane (Figura 1.6).
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Fig. 1.6. Stilul de viață: variabilă explicată si explicativă (V. Marian, 2010), [114]

„Tendința de a analiza constant și a întrebuința valorile constituie un semn al maturității 
psihologice necesară pentru orientarea și construcția unui stil de existență umană” [256, p.42]. 
Acceptând ideea, că omul caută mereu Binele, Socrate se întreabă dacă aceștia știu ce este Binele, 
cea mai înaltă valoare urmărită cu perseverență de ființa umană. Omul nu poate atinge fericirea nu 
pentru că nu vrea, ci pentru că nu știe în ce constă ea. Deoarece „valorile depind de dorință, aceasta 
înseamnă că schimbarea dorințelor conduce la schimbarea valorilor”. Socrate a definit dreptatea, 
fericirea, virtutea ca valori prioritare. „Omul devine virtuos doar în procesul autoeducației în baza 
celor trei aspecte ale sufletului (fizică, volitivă, intelectuală). Ca urmare, educația include trei di-
mensiuni  interdependente (fizică, morală și intelectuală). Substanța valorii era considerată la gre-
cii antici ca fiind dată de divinitate. Filosoful german Fr. Nietzsche apreciază, că scopul educației 
constă în formarea omului capabil de creare a noilor valori” [6, p. 51]. „Valoarea trimite cu gândul 
la criterii ce orientează între ceea ce este permis sau dezirabil din punct de vedere social și ceea ce 
nu este dezirabil. În conștiința publică valorile se asociază cu năzuințele omului, cu ceea ce este 
esențial și ceea ce acesta caută permanent” [63, p. 10].

„Valorile sunt convingeri de tip prescriptiv, cele mai importante funcții ale valorilor fiind: 
funcția de orientare a comportamentului, de creare/valorificare a oportunităților, de prevenire/re-
zolvare a conflictelor și de luare a deciziilor corecte” [62, p.79]. „Valorile reprezintă furnizorul 
de bază pentru însușirea culturii spirituale a societății generând transpunerea valorilor culturii 
în stimuli și motive ale comportamentului” [184, p. 41-42]. Referindu-se la semnificații, A. Petre 
menționează că „valoarea este considerată o dispoziție inerentă a spiritului uman”, „o judecată 
care specifică un scop” [137]. În această ordine de idei, Vl. Pâslaru conchide „valoarea în sine 
nu există, există dorința pentru ceva care o definim ca valoare” [135, p.7]. „Categoria superioară 
acordată adevărului, binelui, frumosului, sacrului și libertății ca valori fundamentale, încă nu a 
fost contestată de nici o taxonomie după cum nu a fost contestat rolul ființei umane în crearea va-
lorilor, acesta raportându-se atât la lumea din afara sa, cât și la propriul univers. Realitatea demon-
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strează că omul modern își asumă o nouă stare existențială și devine un factor creator de sens, nu 
doar pentru propria sa viață, ci pentru întregul univers, ceea ce permite utilizarea sintagmei valori 
etern-umane” [155, p. 45]. 

În opinia autoarei D. Antoci (2020), „la vârsta adolescenței important este formarea  orien-
tărilor valorice”, prin care „se înțelege un proces de monitorizare de către o valoare sau de un set 
de valori al ansamblului de atitudini și comportamente care sunt în interdependență. Actualizarea 
valorilor, într-o mare măsură, orientează convingerile, atitudinile, comportamentul persoanelor, 
valorile având statutul de reglatori specifici ai acțiunilor umane. Cercetătoarea exprimă convinge-
rea că „problemele cu referire la valorile umane sunt unele dintre cele mai importante”, deoarece 
„se preocupă de studiul omului și al societății”, iar dezintegrarea bazei valorice provoacă apariția 
unei situații de criză” [12, p. 15]. 

Concluzionând, putem afirma că remarcabilii gânditori în studiul valorilor au abordat 
variate dimensiuni ale stilului existențial (Socrate, Platon și Aristotel) [Apud, 214]; Buridan 
(1300-1358), (măsura valorii în bunuri) [ibidem]; S. Pufendorf (1632-1694), (valoarea depinde 
de necesitățile, confortul și plăcerile  vieții) [Ibidem]; Meinong, Ehrenfels, B. Russell (natura 
subiectivă a valorilor) [ibidem]; Hartmann și Scheler (natura obiectivă a valorilor); Nietzsche 
(1844-1900), (a interpretat caracterul dinamic al istoriei ca și o creare continuă și anihilare a 
valorilor) [122]; Clyde Kluckhohn (1951), (valori umane fundamentale comune diverselor culturi 
ale lumii); Florence Kluckhohn și Strodtbeck (1961), (tipologia pentagonală a orientărilor valorice); 
Durkheim (1960), (a descris „conștiința colectivă” ca sistem de valori și credințe comun”) [214], 
„Orice model trebuie să ofere un „confort” și „siguranță”, prin valorile pe care i le oferă, trebu-
ie să-i confere originalitate și un stil propriu în raport cu ceilalţi [207], Becker (1941), (valorile 
ca element indispensabil în determinarea resurselor și finalităților acțiunii umane); Blau (1964), 
(sistemul instituționalizat de valori într-o societate); Brim (1966), (socializarea), Rokeach, (1968-
1969), (teoria valorilor, organizarea sistemului de valori în comportamentul social) [54], Spranger 
(1928) (tipuri de personalitate) [Apud, 10], Henry A. Murray (lista nevoilor), Kurt Lewin (1942), 
(formula probabilitate-valoare) [46, p.66], Maslow (1950), (piramida valorilor), Morris (teoria 
valorii, „moduri de a trăi”), Rosenberg (1956), (măsura importanței unei valori/set relativ de va-
lori), Thurstone (1954), (scala de valori morale), W. A. Scott (1959), (metodologia de măsurare a 
valorilor unei culturi), Woodruff și Divesta (1948), (relația valorilor cu atitudinile), M. Rokeach 
(sistem ierarhic de valori, valorile sunt derivate cultural) [114, p. 38]. 
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1.4. Concluzii la capitolul 1.
Actualmente, comunitatea științifică globală aduce argumente privind nevoia conceptu-

alizării unei „strategii globale de supraviețuire umană în sec. XXI”, ce ar neutraliza impulsurile 
autodistructive ale civilizației umane. Dezvoltarea coerentă și echilibrată la vârsta adolescenței 
constituie un element al stabilității în edificarea strategiei globale a schimbărilor. Actualizând afir-
mația lui E. Cioran, „omul este expresia unei profunde crize de mare complexitate (sufletească, 
morală și spirituală)”, iar „pentru depășirea crizei prin care trece omenirea, se cere o gândire și 
acțiune strategică pe termen lung, care ar oferi generațiilor viitoare o educație bazată pe trei com-
ponente esențiale: educație spirituală, educație cognitivă și educația inovativ-antreprenorială”, 
„educația este chemată să-și definească și redefinească valorile, promovând modele de gândire și 
acțiune cerute de viață într-o societate democratică: cooperarea, comunicarea, armonia, echilibrul 
interior, respectul și profesionalismul” [53, p. 64]. 

Capitolul include descrierea celor mai relevante semnificații ale existenței umane din per-
spectivă filosofică, psihologică, sociologică și pedagogică la nivelul standardelor actuale ale ca-
lității vieții și anticipează, din punct de vedere teoretic, demersul de transfigurare a acestora în 
conținutul unui model conceptual al stilului existențial contemporan al adolescenților, posibil prin 
reconsiderarea permanentă a politicilor educației și a politicilor sociale ce asigură dinamica inter-
nă a sistemului de educație. Problematica ce se conturează în acest context se referă la prezența 
în literatura pedagogică a unor incertitudini de natură conotativă a spectrului de semnificații ale 
termenului stil existențial. Această situație epistemică a condus la studiul orientărilor științifice în 
evoluția conceptului de stil existențial în termeni de teorii, modele, definiții și abordări științifice 
necesare pentru formularea unei noi definiții din perspectiva preocupărilor axiologice ale ado-
lescenților, reieșind din condițiile crizei mondiale a educației, în general, și a crizei valorilor, în 
special. Din punctul nostru de vedere, stilul existențial contemporan reflectă sistemul calităților 
personale și sociale ce permit afirmarea axiologică a personalității, manifestate în proiectele de 
viață asumate, orientate spre autorealizarea potențialului individual ce asigură formarea identității 
și validarea socială a integrității, a autorității și a individualității personale, generatori ai fericirii și 
ai stării de bine în perspectiva afirmării autonomiei axiologice ca vector al libertății spiritului (A. 
Bețivu, 2019) [18]. 

În scopul determinării conținutului stilului existențial al adolescenților, în capitolul 2 pro-
punem descrierea rezultatelor cercetării experimentale pentru realizarea următoarelor obiective: 
(a) identificarea valorilor prioritare ale adolescenților; (b) aprecierea ratingului valorilor stilului 
existențial în opinia adolescenților și (c) stabilirea domeniile/vectorilor stilului existențial al ado-
lescenților. 
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2. AXA CONCEPTUALĂ A STILULUI EXISTENȚIAL CONTEMPORAN 
ÎN CONTEXTUL CRIZEI VALORILOR

Conținutul capitolului include descrierea crizei mondiale a valorilor și a educației, insta-
urată în a doua jumătate a secolului XX, care pune la îndoială valabilitatea modelelor tradiționa-
le pentru axiologia civilizației contemporane, afectând calitatea modelelor de existență umană. 
Metamorfoza transformărilor contemporaneității demonstrează necesitatea clarificării valorilor la 
nivelul stilului de viață în societatea postmodernă [271, p. 18], deoarece „secolul XX a afectat 
evident devenirea istorică a omului printr-un șir de violențe și crime într-o multitudine de situații 
istorice de o perplexitate halucinantă pentru umanitate” [274, p. 224].

Judecând din perspectiva problemelor globale și a provocărilor actuale contemporaneității 
care generează criza civilizației contemporane: problemele ecologice, climaterice, energetice, ale 
dezvoltării sociale a omului ca ființă biosocială etc., așa cum menționează C. Costea, C. Popescu, 
A. Tașnadi (2010), [98, p. 247], „criza globală actuală, apreciată ca și criză a valorilor, accentu-
ează necesitatea reconsiderării spirituale a sistemului de valori al adolescenților din perspectiva 
identificării valorilor specifice noii ere în care a intrat omenirea” [260, p. 97].

Constatăm, afirmă B. Voicu (2020), că civilizația umană dispare, risipindu-se în neantul 
confundării valorilor, deoarece acel sublim care ne asigură înalta statură morală, ce garantează 
existența națiunii și a fiecăruia personal, ar fi în primejdie să nu mai existe din cauza declinului va-
loric și a lipsei de morală. În discursul despre pierderea valorilor se trece cu vederea: pe de o parte 
faptul că nu există valori bune sau valori rele, ci doar standarde relative, definite social, pe de altă 
parte, faptul simplu, că valorile nu sunt fixe, ci se schimbă în mod natural [188]. 

Сriza sistemului de învățământ este interpretată de autoarea rusă Е. В. Бодрова ca și „că-
utare a noilor paradigme ale educației în secolul XX-XXI”, ce presupune orientarea spre dezvol-
tarea personalității, promovarea traiectoriilor individuale de evoluție [247]. Autorii unor studii 
relevante privind criza mondială a educației subliniază că sistemul de educație în lume nu satisface 
exigențele actuale și, ca urmare, se află în stare de criză [271, p. 16]. În această ordine de idei, И. 
М. Ильинский delimitează caracteristicile paradigmei actuale a educației: anticiparea și umani-
zarea, autodezvoltarea și autorealizarea, prioritate având inovațiile. Dezvoltarea stabilă a societății 
poate fi asigurată prin educația inovativă, iar modelele educației se vor constitui pe fundalul para-
digmelor culturale ale civilizațiilor umane [257, p. 174].

 Problematica crizei valorilor, fiind una extrem de vastă, a ocupat un loc prioritar în an-
samblul confruntărilor de idei de-a lungul ultimilor șapte decenii. Comunitatea științifică globală 
este îndemnată să elaboreze o strategie viabilă de dezvoltare a umanității, ce ar putea asigura șanse 
pentru supraviețuire în secolul XXI prin neutralizarea impulsurilor autodistrugătoare și promova-
rea strategiei dezvoltării sociale durabile [153, p. 22]. 
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2.1. Caracteristici ale crizei valorilor în aria crizei mondiale a educației
Investigațiile actuale la tema vizată, conștientizarea situației obiective a epocii contem-

porane și căutările pertinente ale soluțiilor fondate științific au condus la apariția și consolidarea 
concepției despre criza mondială a civilizației în contextul acutizării problemelor globale, a inten-
sificării proceselor de globalizare în toate domeniile activității umane, prin care se înțelege „apro-
pierea și integrarea țărilor lumii în comunitatea tehnologică, informațională, culturală, economi-
că și politică” și se asociază cu un sistem de probleme acute și presante, afirmate în anii 1990, în 
mod special, la sfârșitul secolului XX, generând transformări radicale în evoluția umanității [87]. 

Cercetările în domeniul pedagogiei demonstrează caracterul sistemic și continuu al crizei 
valorilor culturale ale secolului XXI [150, p. 62]. Căutările actuale ale cercetătorilor din domeniu 
privind modelele de existență umană au condus la evidențierea principalelor caracteristici ale cri-
zei valorilor care se reflectă în variate expresii sociale (Tab. 2.1). 

Tabelul 2.1. Caracteristici ale crizei valorilor în contemporaneitate
Expresii sociale ale crizei valorilor la ora actuală 

• lume în transformare continuă a orientărilor axiologice 
• distrugerea biosferei și creșterea amenințării catastrofei ecologice globale
• diversitatea absolută a culturilor
• distrugerea valorilor general-umane ale culturii mondiale
• devalorizarea normelor morale
• schimbare de epocă și timp convulsionat
• debusolare spirituală a umanității în toate registrele  vieții
• interogații axiologice 
• sistemul de educație în lume nu satisface exigențele actuale și, ca urmare, se află în criză
• orientare spre valorile occidentale
• dinamica furtunoasă a valorilor
• paradoxurile modernității de a impune un model standard de civilizație
• efectele perverse al globalizării
• creșterea agresivității, a cruzimii și a violenței asupra personalității (în toate structurile)
• dileme în sistemul de priorități ale politicilor de dezvoltare socio-culturală
• legitimarea corupției, a mituirii și a carierismului
• dezvoltarea culturii îmbogățirii materiale și a lăcomiei
• tendințe de restructurare a sistemului de valori
• refugiul în orizonturi de reflexie lipsite de semnificație axiologică
• tendință spre stil consumerist de viață
• liberalizarea hipertrofică a relațiilor dintre oameni
• reducerea responsabilității față de destinul copiilor, al părinților bătrâni
• descreșterea nivelului de cultură și educație al societății contemporane
• descreșterea valorii vieții omenești



49

Aceste și alte manifestări în lumea contemporană conduc la manifestarea crizei sistemice a 
culturii. Potrivit experților în domeniu, „cauza principală a crizei valorilor în lumea contemporană 
o constituie distrugerea sistemului de valori general-umane a culturii mondiale formată de-a lun-
gul istoriei” [38, p. 204]. Importanța incontestabilă și „necesitatea păstrării valorilor și a realiză-
rilor culturale constituie o prioritate în domeniul învățământului” [204]. În această ordine de idei, 
apare întrebarea: Ce se înțelege prin criza culturii moderne? Care sunt elementele acestei crize”. 
Experții UNESCO au definit „criză axiologică a modernității indicând asupra deconcentrării inte-
lectuale, a refugiului unor filosofi în orizonturi de reflexie lipsite de semnificație axiologică, tăce-
rea altora din motiv că nu-şi înțeleg și nu intuiesc timpul convulsionat în care trăiesc, nu pătrund 
în esența epocii pe care o parcurg” [252]. 

 Comunitatea științifică nu reușește să reconceptualizeze și să reinterpreteze realitățile cul-
turale, să ofere liniile unei sistematizări științifice, care să permită programarea acțiunilor, ordona-
rea eforturilor, stabilirea unui sistem de priorități în elaborarea politicilor de dezvoltare socio-cul-
turală. De obicei, „crizele au facultatea să restructureze sistemele de valori, să pună sub semnul 
îndoielii valorile ce păreau indiscutabile, să demoleze ierarhii, să fie traversate de acute interogații 
și dileme sfâșietoare” [2]. Un exemplu relevant în acest sens este „pandemia COVID-19, care re-
prezintă, în fapt, o criză umană și socială ce afectează sănătatea globală a omenirii, având impact 
profund asupra evoluției lumii” [204]. 

„Interpretarea caracteristicilor crizei valorilor, subliniază Т. В. Фомичева (2003), Н. 
Власюк, Т. Косенко, С. Камашев (2015), fac posibilă înțelegerea adevărului axiomatic privind 
„criza globală a umanității ce poate fi depășită prin transformarea mentalității, a imperativelor 
axiologice ale  vieții și activității umane” [249], [175].

În aceeași ordine de idei, M. Hadârcă observă că „în R. Moldova reforma în educație, 
a determinat un amplu proces de destrămare a valorilor anterioare, puternic ideologizate și 
îndoctrinate, lăsând un mare gol pentru noile valori, care însă au întârziat să apară”, nu s-au 
conturat deplin în conștiința pedagogică. Drept urmare, la nivelul procesului de învățământ, se 
constată erodarea vechilor valori, fapt ce prezintă consecințe majore în planul educației axiologice. 
Sistemul de învățământ din R. Moldova se confruntă, încă de la începuturile reformării sale, cu o 
lipsă de claritate în ceea ce privește axele valorice ale educației și noile valori de promovat într-o 
societate democratică” [99, p.15]. 

Din perspectivă filosofică, utile cercetării noastre sunt filosofările existențiale asupra edu-
cației care interpretează „existențialismul ca o filosofie a cărei teme sunt omul în existența sa con-
cretă și omul în existența sa reflexivă privind destinul și sensul  vieții”. Din punct de vedere doc-
trinar, existențialismul este interpretat de către filosofi și pedagogi ca sinonim al „filosofiei crizei 
existenței umane”. Existențialismul respinge sistemul filosofic tradițional” [46, p. 63]. În această 
ordine de idei, „valorile au o semnificație ontologică de mare importanță, având funcția definirii 
scopului, a strategiilor de viață și a motivelor existenței umane. Paleta largă a crizelor educației 
spirituale nu trebuie privită cu pesimism. Interpretată din perspectiva jumătății pline a paharului, 
viziunea optimistă asupra crizei globale se bazează pe capacitatea omului de a învăța din greșelile 
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trecutului. În fiecare criză se află atât pericolul ce amenință, cât și oportunitatea transformărilor de 
sens al existenței umane” [68, p. 135]. În aceeași ordine de idei, punctul de vedere al lui C. Noica 
vizează „devenirea întru ființă a omului ca persoană” [46, p.82]. 

Continuare logică, reperele teoretice ale formării stilului existențial al adolescenților pot 
fi identificate din sistemul de idei a lui Em. Cioran (1992), care prezintă omul contemporan ca 
expresie a unei profunde crize, de mare complexitate (sufletească, morală și spirituală), lipsit de 
susținere, „obiectul manipulărilor” și al unor „antimodele”, ce adâncește criza valorilor, este în-
șelat de iluzia unor false valori. În acest context al aprofundării crizei valorilor, menționează Em. 
Cioran, „lumea nu-i mai oferă valorile autentice și nici omul nu mai are ce să ceară de la această 
lume”, iar „problematica omului nu mai este frământarea interioară de factură socratică, ci o an-
goasă a disperării, generată de absența oricărei perspective, omul nu mai este capabil de a delimita, 
viața încetează de a mai fi o sursă de plăceri și de stimuli pozitivi, iar oamenii nu înțeleg „pentru 
ce” să-și proiecteze idealuri” [53 , p. 64]. 

Dinamica și caracterul acut al schimbărilor din lume au determinat apariția în viața civi-
lizației contemporane a unor „tensiuni și probleme globale acute”, „momente de răspântie”, de 
„uzură istorică a modelelor sociale de existență umană” a devenit subiect al dezbaterilor știin-
țifice pe plan mondial” [273, p.78]. Se constată „tensiuni între aspirațiile valorice ale tinerilor și 
valorile inoculate acestora de către adulți, la fel, asimilarea de către tineri a valorilor specifice unei 
societăți democratice, cum ar fi respectarea drepturilor omului, toleranța, gândirea critică, liberta-
tea de expresie, prioritatea individualului, vine în contradicție cu autoritarismul, intoleranța față de 
opiniile altora etc., valori împărtășite de generația în vârstă” [100, p. 31]. 

„Valorile sunt patternuri ce orientează gândirea și comportamentul, care, atunci când sunt 
dominante într-un grup, se structurează în norme sociale. Expunerea elevilor la normele sociale 
implică crearea sistemului propriu de valori. Treptat, elevii interiorizează aceste modele, pe care le 
reproduc inconștient de-a lungul întregii  vieți. Fără îndoială, expunerea ulterioară la alte modele 
și patternuri culturale conduce la adoptarea altor valori, influențate de stratul valoric inițial, deprins 
în procesul de socializare primară” [188]. 

În opinia autoarei ruse Р. С. Гарифуллина (2016), „un domeniu fundamental al crizei ci-
vilizației industriale de la finele secolului XX îl constituie disproporțiile apărute între dezvoltarea 
tehnico-științifică și alte valori spirituale sunt în proces de degradare” [251, p. 29]. Scăderea mo-
ralității determină creșterea violenței și a criminalității, a infracționalității și a corupției, a scăderii 
eficienței comunicării sociale și sporirea indiferenței față de suferința aproapelui. „Criza valorilor 
spirituale se reflectă prin accentuarea unor fenomene precum  pierderea încrederii și a speranței în 
viitor, deznădejde și disperare. Ambianța socială și culturală nu stimulează încrederea în viață, mai 
ales pentru cei marginalizați și excluși din societate. Filosofii contemporani abordează aspectul 
moral al sărăcirii spiritualității umane și definesc fenomenele ce atestă criza culturii occidentale, 
criza valorilor. Spre exemplu, M. Didier menționează factorii ce arată criza culturii: regresia au-
torității prezentă peste tot (în familie, în şcoală, la întreprinderi și instituții în societate, regresia 
libertății care se resimte în diminuarea autonomiei, a posibilității persoanei de a crea, de a se rea-
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liza/afirma și de a se exprima. Autorul subliniază că, sub aspect valoric, Europa se află la răscruce. 
Cercetările sociologice relevă statistica slăbirii moralității, a sentimentelor patriotice, manifestarea 
slabă a interesului pentru politică, diminuarea încrederii în viitor și întărirea stărilor deprimante și 
pesimiste” [152, p.76]. 

„Asistăm în prezent la schimbarea conținutului și a tipurilor de valori, potrivit cărora omul 
nu mai este apreciat după cunoștințe, ci după bunurile pe care le posedă, tot mai mult obținând 
calitatea de a avea, pierzând-o pe cea de a fi, cu accent pe comoditate, plăcere, care îl erodează și 
pervertește din punct de vedere moral și spiritual, se uită de valoarea efortului, a răbdării și jertfei” 
[53, p. 64]. „Criza civilizației și a culturii contemporane are o cauză definitorie: sporirea preocu-
părilor pentru alte valori decât pentru cele spirituale, menționa laureatul Premiului Nobel pentru 
realizări de excepție în domeniul biologiei, Konrad Lorenz. Pe prima poziție în lista preocupări-
lor omului contemporan s-au instalat valorile materiale care aduc mai mulți bani și putere, chiar 
dacă nu este vorba decât despre puterea de a distruge tot ce-i frumos și înălțător. Criza moralei se 
exprimă și în degradarea relațiilor umane cotidiene, desemnată prin diversificarea formelor indi-
ferenței. În lucrarea Cele opt păcate ale lumii civilizate, K. Lorenz vorbește despre manifestarea 
degradării morale a omului contemporan, consecințele căreia sunt: deteriorarea mediului ambiant, 
absolutizarea valorilor economice și tehnologice, pierderea treptată a tradiției și a respectului față 
de normele pozitive, diminuarea respectului față de bătrâni, îndoctrinarea și manipularea cetățeni-
lor” [152, p. 220].

Circumstanțele elucidate amplifică preocupările pentru educația axiologică a adolescen-
ților din perspectiva caracteristicilor principale ale crizei mondiale a educației și, în funcție de 
acestea, orientarea tineretului spre învățarea socială a unor modele de viață în conformitate cu 
exigențele societății contemporane, sugerează Gh. Bunescu. Un învățământ autentic cultivă, îna-
inte de toate, valorile culturale (identitatea lingvistică/națională, conștiința istorică/națională etc.), 
valorile morale (omenia, cinstea, cumsecădenia, altruismul etc.), valorile sociale, individuale etc., 
iar învățarea autentică se produce numai atunci când însuși profesorul este model de personalitate 
morală, acceptă elevii, îi înțelege și respectă sentimentele acestora” [38, p.53]. Percepția societății 
contemporane asupra valorilor se schimbă treptat, adâncind criză valorilor ce arată că se produc 
alte modele. „Semne ale crizei spirituale semnalăm și în Republica Moldova, subliniază S. Spânu 
(2011), acestea fiind cauzate de transformările politice, economice, sociale și culturale din ultimele 
decenii” [162, p. 112]. 

„Orientările axiologice și concepția despre viață constituie direcțiile de evoluție a civi-
lizației umane ca urmare a transferului de cunoștințe asigură rezolvarea multiplelor probleme so-
ciale ale contemporaneității. În condițiile acutizării crizei mondiale, afirmă А. И. Костин (2004), 
orientările axiologice la ora actuală nu corespund nevoilor umanității. Gravitatea problemei arată 
că acesta devine factor destabilizator” [258, p.40]. În acest context, „clar este faptul că, pe lângă 
multele crize existente (politică, economică, socială, identitară etc.) în societatea contemporană, 
se intensifică relevant criza valorilor, provocată atât de schimbările social-politice și economice, 
care s-au produs în decursul ultimilor douăzeci de ani, cât și de lipsa unui sistem clar de valori, ce 
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ar trebui să stea la baza proiectării curriculare privind formarea-dezvoltarea personalității umane”. 
Din punctul de vedere al autoarei M. Hadârcă (2018), „oportunitatea care se deschide în fața de-
cidenților educației este stabilirea și promovarea unui referențial al valorilor care să servească 
drept instrument de bază pentru reconstrucția unui nou curriculum școlar, capabil să valorifice 
integral resursele educaționale necesare pentru realizarea integralității pedagogice” [99, p.15]. 

În aceste condiții de criză economică, socială etc., îndeosebi de criză a valorilor, singurul 
remediu pentru depășirea stării actuale este „a realiza o educație valorică în respectul libertății de 
gândire a indivizilor și în perspectiva dobândirii autonomiei spirituale”, opinează C. Cucoş [77, 
p. 54 ]. Prin urmare, sistemul de învățământ din R. Moldova trebuie să creeze condiții pedagogice 
favorabile pentru angajarea personală în edificarea unui stil existențial corespunzător societății 
contemporane. „Pentru depășirea crizei se cere o gândire și acțiune strategică pe termen lung, care 
ar oferi generațiilor viitoare educație spirituală, cognitivă și inovativ-antreprenorială etc. promo-
vând modele de acțiune prin care să se exerseze competențele cerute de viață într-o societate de-
mocratică: cooperarea, armonia, respectul și profesionalismul”, educația trebuie să-și definească 
și redefinească valorile” [53, p. 64]. 

„Reflecția despre educație comportă, inevitabil, o dimensiune axiologică. Pe de o parte, 
putem vorbi de un fundament axiologic al educației, în măsura în care educația se justifică înce-
pând de la finalități, care presupun întotdeauna, implicit sau explicit, o concepție ideală despre om. 
Pe de altă parte, se abordează o miză axiologică a educației, în măsura în care practicile educative, 
precum politicile educative, operează cu unele valori ca justiția, toleranța și respectul. Se iau în 
discuție conținuturile axiologice ale educației, în măsura în care transmiterea valorilor reprezintă 
componenta ireductibilă a curriculumului” [237]. „Educația, prin sine însăși, precizează C. Cucoş, 
reprezintă o cale de a accede către valori. Un om educat este o ființă bine poziționată spiritual pe 
traiectul devenirii valorice” [77, p. 25]. 

Din același unghi de vedere, El. Macavei abordează „educația ca valoare prin componen-
tele sale: sistemul tehnologic (idealuri, scopuri, obiective, strategii), conținut (curriculum), legis-
lație, sistem de învățământ, concepții, politici, cu condiția ca rezultatele să fie în concordanță cu 
expectanțele sociale” [113, p. 20]. „În virtutea principiului universalității criteriului axiologic ce 
guvernează educația, formulat de El. Macavei, cerințele derivate se transpun în rezultate compor-
tamentale prin conținutul educației prin și pentru cultură, prin mediul de cultură creat de comu-
nitate, mediu multicultural și intercultural, prin strategia dialogului educat-educator, care implică: 
dezvăluirea valorilor cunoașterii și practicii umane, deschiderea cunoașterii spre valorile autentice 
(gândire axiologică), formarea competenței axiologice (selectarea, ierarhizarea valorilor după cri-
terii validate), crearea sistemului propriu de valori prin disocierea valorilor autentice de nonva-
lori, capacitatea de operare cu criterii valorice, dezvoltarea performanței prin valorile autentice și 
respectul pentru performanțele creației, construirea „autonomiei axiologice”, vector al libertății 
spiritului” [Ibidem, p. 21].

„Educația, așa cum afirmă Dm. Salade, trebuie să ofere o pregătire și o dezvoltare capabilă 
să asigure integrarea psihosocială optimă a personalității umane. Din acest motiv, aceasta trebuie 
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să formeze tinerilor un sistem de valori corespunzătoare exigențelor societății. De măsura în care 
științele educației reușesc să organizeze și să realizeze principalele obiective ale pregătirii tine-
retului depinde, în mare parte, și credibilitatea de care se bucură pedagogii și sprijinul pe care-l 
primesc din partea societății” [156, p. 165]. În opinia cercetătorului Em. Păun (2002), „educația în 
postmodernitate este mai mult ca oricând preocupată de sistemul valorilor, de consilierea plurali-
tății de valori cu universalitatea acestora, de ierarhizări, mai ales de procesualitatea și de accesul 
subiecților educației la valoare” [133, p. 26].

Abordând educația prin prisma valorilor, Vl. Pâslaru susține că „educația, în accepțiunea 
cea mai generală a termenului, presupune o însușire transformatoare a valorilor, în procesul căreia 
atât valorile comunicate (de exemplu, cunoștințele), cât și subiectul receptor (educatul) suportă 
schimbări benefice, de sporire a propriei identități: valoarea abia atunci devine cu adevărat valoare 
când este receptată ca atare de către un subiect cunoscător, iar subiectul educat își poate consolida 
identitatea prin însușirea unei valori doar cu condiția că aceasta (valoarea) să fie acceptată de el 
ca o achiziție personală, nu ca pe un corp străin care i se implantează în conștiință” [136, p. 223]. 
Şt. Bârsănescu definește „educația ca un proces complex, organizat sistematic, pentru a conduce 
și cultiva evoluția copilului de la o viață instinctivă la viața omului de cultură care se conduce de 
valorile superioare (adevărul, binele și morala, frumosul și arta etc)” [185, p.132]. În contextul 
ideilor analizate, C. Cozma menționează că „formarea omului în măsura valorii sale umane re-
prezintă o cerință de prim ordin a educației contemporane. Educația întru uman trebuie sa fie în 
acord cu celelalte tipuri de educație” [71, p. 14]. 

„Educația/autoeducația are valoare distinctă pentru om, ajutându-l să se orienteze în câm-
pul valorilor, să aleagă permanent luând decizii. În fața alternativelor, fiecare trebuie să decidă 
pentru a-și trăi viața cu responsabilitate. Tendința de a analiza constant și a întrebuința valorile 
constituie un semn al maturității psihologice necesară pentru orientarea corectă și construcția unui 
stil de existență umană” [45, p. 42]. „Valoarea personalității umane, consideră Scheler, este o 
valoare individuală si ireductibilă, dar această esență axiologică a persoanei nu poate fi niciodată 
deplin realizată, astfel valoarea persoanei păstrează un caracter ideal, chemând subiectul concret 
să-și depășească mereu nivelul moral la care a ajuns” [12, p. 22].

Conform deosebirilor în orientările axiologice, în opinia lui Spranger Eduard, se distinge 
următoarea „tipologie a personalităților umane: personalitate teoretică (își propune ca scop fun-
damental descoperirea adevărului); personalitate economică (este interesat de ceea ce este util); 
personalitate estetică (are drept valoare supremă forma și armonia); personalitate socială (are ca 
valoare supremă dragostea față de oameni); personalitate politică (este interesat în primul rând de 
putere); personalitate religioasă (manifestă interes deosebit pentru unitate ca valoare supremă)”. 
Pornind de la această tipologie, Spranger Eduard susține „necesitatea tratării diferențiale a elevilor, 
potrivit sistemului de valori, pentru ca în baza acestora să se profileze strategiile didactice” [Apud, 
77, p. 266-267]. P. Iluţ identifică orientările axiologice ale stilului de viață cu valorile interiorizate 
care reprezintă un dat subiectiv, interior și virtual, acționând ca vector motivațional ce determină 
actele de conduită [102, p. 37].
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Tabelul 2.2. Abordări științifice a semnificației conceptului educație axiologică

Autori Teze

N. Silistraru, 2021 „Educația axiologică este principiul de gândire și acțiune orientată spre valori-
le fundamentale: adevăr (educație intelectuală), bine (educație morală), frumos 
(educație estetică); se realizează în spiritul culturii existente și pentru o cultură 
posibilă. Subiectul axiologic în temeiul autonomiei axiologice este valorizator 
al culturii și potențial creator de valori” [159].

T. Callo, 
Vl. Paslaru, 
N. Silistratu, 2011

„Educația axiologică presupune educația în universul tuturor valorilor” [134]

N. Puțuntean,
V. Pâslaru, 2012

N. Puțuntean, 2018

„Educația axiologică în modernitate trebuie să se sprijine/să angajeze pe va-
lorile fundamentale ale omenirii – Adevărul, Binele, Frumosul, Dreptatea, Li-
bertatea; să includă tipurile de cunoaștere umană – mitic-religioasă, empiric 
praxiologică, artistic-estetică și științifică; să exploreze valorile contextuale ale 
conținuturilor educaționale; să cultive educabililor un anumit sistem de valori 
produse de omenire și un sistem de valori personale – care dau identitate ființei 
celui educat” [135]. Educația axiologică este un mod de conceptualizare a 
educației” [147].

O. Sorici, 2013 „Educația axiologică se desfășoară la orice vârstă, esențialul fiind diferențierea 
valorilor de nonvalori și pseudovalori; prezintă un caracter bilateral, importantă 
nu doar asimilarea valorilor, ci și valorizarea acestora; impune dinamism, 
întrucât cere reacția adecvată a conținutului educației axiologice etc. la schim-
bările sociale prin renunțarea la pseudovalori și acceptarea acelor care nu vin 
în contradicție prin conținutul axiologic” [161].

Ox. Paladi, 2013 „Educația axiologică abordează problema într-o dublă perspectivă: descriptiv 
– valorificarea acțională a axei desfășurării valorilor între pozitiv și negativ; 
prescriptiv – a valorilor pozitive și cultivarea trăsăturilor pozitive” [127].

C. Cucoș, 2017 „Educația axiologică semnifică educația pentru valori, printr-un demers for-
mativ centrat spre cunoașterea, semnificarea și asimilarea valorilor autentice 
(adevăr, bine, frumos, dreptate, sacru etc.) prin mecanisme intrinseci” [78]. 

N. Bucun, 2018 „Educația axiologică abordează problemele discursului explicativ și normativ 
ce descrie valorile pozitive și negative și prescrie valorile pozitive; orientează 
axiologic praxisul educațional spre cultivarea trăsăturilor pozitive de persona-
litate” [Apud, 28].

M. Hadârcă, 2018 „Educația axiologică este un principiu de acțiune și de praxiologie, de care tre-
buie să se conducă proiectanții educației fiind stipulate valorile fundamentale 
(adevărul, binele, frumosul, sacrul, dreptatea, libertate), necesare în proiecta-
rea curriculară a conținuturilor educației” [99].

D. Antoci, 2020  „În adolescență sunt importante orientările valorice”, prin care „se înțelege un 
proces de monitorizare de către o valoare sau de un set de valori al ansamblului 
de atitudini în interdependență. Actualizarea valorilor orientează convingerile 
persoanei valorile având statutul de reglatori ai acțiunilor umane” [12, p. 15]. 
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„Educația, în perspectiva axiologică, presupune orientarea educației pentru a acționa în 
funcție de ordinea priorităților” [78, p. 88]. „A educa în sens axiologic înseamnă a alege, pentru a 
lua atitudine” [46, p. 30-31]. „Educația prin și pentru valori trebuie să ofere adolescenților repere 
axiologice pentru a-i pune în situația de a decide care sunt valorile acceptabile, soluțiile pentru 
dilemele lor morale și comportamentale dezirabile” [143, p. 175]. Constatăm relevant faptul că 
majoritatea cercetătorilor atribuie educației o funcție axiologică. M. Călin plasează „funcția axi-
ologică între funcțiile generale ale educației, subliniind că este funcția de învățare a valorilor 
culturii și ale civilizației” [46, p. 30]. Din această perspectivă, S. Cristea (2015) apreciază funcția 
axiologică și funcția culturală a educației. Identificate de către G. Cristea, funcțiile principale ale 
educației exprimă „planurile definitorii ale existenței umane: cunoașterea, munca și valorizarea”, 
funcția cognitivă, economică și axiologică. Funcția axiologică garantează saltul de la „ordinea 
naturii la ordinea culturală” [72, p. 40-41]. „Funcția de selectare și transfer a valorilor se află în 
dependență de particularitățile psihologice, iar funcția axiologică se prezintă ca o necesitate de a 
transpune valorile în activitatea socială” [59]. 

În perspectiva realizării eficace a funcțiilor educației, concluzionăm privind necesitatea 
obiectivă de regândire a unei noi ordini sociale în care va deveni posibilă educația prin și pentru 
valori, deoarece reflecțiile filosofice despre educație comportă, inevitabil, o dimensiune axiolo-
gică. Pe de altă parte, abordăm miză axiologică a educației, menționează Н. Г. Шестирекова 
(2020), în măsura în care politicile educației și practicile educative optează pentru valori. Autorii 
demonstrează că „educația angajează toate tipurile de valori dacă acestea promovează teleologia, 
conținuturile, metodologia și epistemologia educației” [277]. 

„Un semn vizibil al sfârșitului epocii de criză este schimbarea respectului pentru ma-
rile categorii ale culturii. Cugetătorii promovează noi configurații, refacerea legăturilor stabile 
între componentele culturii, ordonarea și ierarhizarea elementelor ce alcătuiesc tabloul cultural al 
individului. Astăzi vitalitatea dezlănțuită a început să amenințe serios cultura. Se impune urgent 
revenirea la marile idealuri ale culturii. Să sperăm că timpul rezervat de istorie acestui dramatic 
și zguduitor proces s-a scurs și, în pofida predicțiilor sumbre privind viitorul umanității și al spe-
ciei umane, armata specializată a culturii, reunită în voința de a construi și relua munca seculară 
a culturii, va reuși să renoveze un ansamblu durabil și rezistent de valori. Generalizând asupra 
principalelor caracteristici ale crizei educației și ale civilizației, Л. В. Хведченя (2014), opinează 
că „extinderea democrației la scară mondială a demarat procesele ce demonstrează amplificarea 
valorilor democratice generând optimism și speranțe. În această perspectivă, abordarea umanistă 
în soluționarea problemelor lumii contemporaneității poate triumfa și umanitatea va învinge criza 
actuală a valorilor fără repercusiuni ireductibile” [276]. 

În această ordine de idei, valorile stilului existențial condiționează aspirațiile, comporta-
mentele și motivațiile individuale ale adolescenților.  [97, p. 38].
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2.2. Preocupări axiologice în viața adolescenților
Societatea contemporană avansează cu ritm grăbit, astfel încât unitățile de timp devin su-

praaglomerate de evenimente. În toate epocile viitorul aparține tineretului, ceea ce presupune că 
problemele generației tinere sunt ale întregii omeniri. Fiecare generație integrează noi valori ale 
culturii. „Adolescența este cea mai controversată perioadă, caracterizată printr-o atitudine clară, 
conștientă față de toate influențele pe care le suportă, sporirea stăpânirii de sine și a exigențelor 
față de propria persoană. Relațiile cu semenii devin mai profunde, dezvoltându-se respectul și 
admirația; simpatia și prietenia ce obțin forme superioare de exprimare și o mai mare intensitate, 
adolescenții demonstrând pasiune în acțiunile pe care le realizează. Sentimentul dragostei cunoaș-
te o intensă desfășurare, având rezonanțe puternice și stimulatoare. Intensitatea trăirilor afective 
face ca perioada adolescenței să se caracterizeze ca o etapă a furtunilor afective, o perioadă de 
romantism și de spontaneitate, o perioadă a autonomizării morale” [1, p.5 43].

Conceptul de valoare este considerat o însușire, o reprezentare, un produs, fiecare atribuin-
du-i importanță deosebită, orientările axiologice reprezentând idealul educațional [263, p. 449]. În 
aceeași ordine de idei, cercetătorii ruși З. М. Баджаева (2009) și М. З. Гарванова (2014) afirmă 
că „educația axiologică a adolescenților necesită atenție întrucât la această vârstă se formează 
valorile de bază care alcătuiesc profilul socio-moral al personalității” [250, p. 18], [266, p. 37]. 
„Înțelegerea superficială a semnificației valorilor poate cauza incoerențe în conduita adolescenților, 
vulnerabili la diferite manipulări. Din aceste considerente, procesul educațional trebuie conceptua-
lizat în baza unor valori concrete, esența cărora este clară pentru adolescenți (cinstea, demnitatea, 
altruismul, adevărul, dreptatea și altele)” [160, p. 193]. 

Orientarea adolescenților în sistemul de valori este necesară și presupune o pregătire chib-
zuită, întrucât dezvoltarea omenirii este un proces complex, care se realizează prin interdependen-
ța mai multor factori” [277]. Un loc aparte în viața adolescenților îl are „universul digital, care 
oferă libertate „fără margini”, cu efecte indezirabile și patologice, bulversând formarea identității 
sociale a adolescenților adâncind prăpastia dintre viața adevărată și viața online. Este necesară o 
igienă intelectuală, renunțând la seducătorul peisaj audiovizual. Într-un spațiu informațional, bene-
fică ar fi dieta digitală, redescoperind lumea, controlând șuvoiul evenimențial cu inevitabile ecouri 
emoționale, prin filtru critic și distanță reflexivă” [199].

În aceste condiții, popularitatea valorilor general-umane a scăzut evident, conturând o 
criză generală cauzată de golul spiritual al tineretului care se exprimă prin infantilism, irespon-
sabilitate și acțiuni imorale. Rolul principal în încetinirea acestui proces de degradare revine 
învățământului. Se solicită un nou stil de gândire și afirmare a personalității bazate pe idealuri 
morale, bunătate, mărinimie, iertare, corectitudine, cultura comunicării și responsabilitate. Pe 
parcursul istoriei, omul întotdeauna și-a dorit libertatea. Actualmente, tinerii se pot bucura de 
această libertate doar în cazul pregătirii prin autoorganizare și activism într-un câmp axiologic 
clar definit [132]. 

„Educația în postmodernitate este mai mult ca oricând preocupată de problemele valorii, 
de concilierea pluralității de valori cu universalitatea acestora, de ierarhizări și, mai ales, de pro-
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cesualitatea valorii, de accesul subiectului la valoare”. „Într-o lume a postmodernității, specifică 
autorul, educația trebuie să se organizeze în jurul acelor produse înalt culturale ce permit ființei 
să degajeze o serie de posibilități, să găsească căi de urmat, să-și sporească forța de a se adapta 
mobilității situațiilor și ființelor lumii în care trăiește, să facă din lume o prezență a propriei 
interiorități și să găsească aici resursele propriilor decizii” [133, p. 26-28]. Esența punctului de 
vedere asupra dezvoltării personalității formulat de către G. Albu (2002) implică concentrarea 
asupra misiunii de construcție socială pentru desăvârșirea civilizației umane. „Un aspect im-
portant pentru obiectul cercetării noastre este, componenta axiologică a educației. Orice nouă 
încercare de pătrundere în intimitatea educației ar putea scoate educația din învălmășeala preo-
cupărilor pentru studiul axiologiei în care este rătăcit” [8, p. 13], deoarece calitatea de persona-
litate este conferită individului de valori. 

În această cheie de analiză, subliniază A. V. Todoruț (2018), „valorile istorice constituie 
temeiul spiritual ce susține oamenii în a-și forma rezistența în fața încercărilor  vieții, tehnologi-
zarea și comercializarea contribuind la devalorizarea responsabilității, a adevărului și a cinstei. 
S-a produs transferul de importanță asupra existenței fizice, facilitând instaurarea relațiilor egoiste 
bazate pe consum în raport cu resursele naturale și umane” [176, p. 133]. 

În aceste realități culturale este stringent necesară reconsiderarea valorilor societății 
contemporane pe direcția spiritualizării și moralității, descrisă în studiile filosofice ale lui E. B 
Бодрова și С. Б. Никитина, observăm, „la ora actuală, că abordarea tehnocrată în care domină va-
lorile instrumentale, a adus omenirea la crize de scară planetară. Actualmente, se constată tendințe 
de a înlocui aceste valori cu cele umaniste în care prioritare sunt valorile spirituale. Spre exemplu, 
a sporit semnificativ prestigiul cunoștințelor, însă este evident faptul că informația și cunoștințele 
luate aparte sunt axiologic neutre, deoarece nu orice cunoștințe duc la edificare constructivă. Doar 
cunoștințele fondate moral conduc la abordarea constructivistă și înnobilarea  vieții. La sfârși-
tul secolului XIX, D. I. Mendeleev a atenționat asupra faptului că orice cunoștințe în mâinile 
persoanelor imorale pot deveni armă împotriva umanității” [247]. 

Adolescența (15/16 – 18/19 ani) reprezintă, după cum sublinia M. Debesse, „laboratorul 
de modelare a personalității”, „tratată ca o etapă calitativă a dezvoltării individuale, caracterizată 
de schimbări profunde în psihicul și personalitatea omului. Această vârstă este perioada contură-
rii definitive a personalității, a stabilizării principalelor structuri psihice, a constituirii liniilor de 
perspectivă ale  vieții și e începutul formării conduitei adulte” [131, p. 224], [78, p. 217]. „Ado-
lescența este etapa cea mai dinamică a dezvoltării umane care excelează prin multitudinea, diver-
sitatea și complexitatea modificărilor la care este supus organismul. În această perioadă se observă 
maturizarea socială” [109, p. 236]. Dat fiind faptul că se află într-o perioadă de schimbări rapide 
biologice, psihologice și sociale și că trebuie să ia decizii majore în aproape toate ariile  vieții (de 
exemplu, alegerea cariei), se dovedește extrem de dificil pentru adolescenți să atingă un sentiment 
plenar al identității. Ca urmare, adolescenții trăiesc o criză de identitate, or, „adolescența este o 
criză normativă, adică o fază normală de creștere. Metamorfozele personalității adolescenților sunt 
generate de nevoile dezvoltării sale [146]. 
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Tabelul 2.3 reflectă nevoile, conduitele specifice și preocupările axiologice ale adolescen-
ților. Analiza nevoilor specifice adolescenței conduce la ideea importanțaei formării stilului exis-
tențial la nivelul unor valori conforme contemporaneității. 

Tabelul 2.3. Preocupări axiologice, nevoi și conduite specifice adolescenților
Nevoi ale adolescenților Conduite specifice vârstei Preocupări axiologice
• nevoia de creație socia-

lă
• nevoia de a fi afectuos 

(de la egocentrism la re-
ciprocitate afectivă); 

• nevoia unui cerc intim 
de prieteni; 

• nevoia de a stabili rela-
ții de dragoste romanti-
că, cu furtuni spectacu-
loase;

• nevoia de distracție in-
telectuală trecute prin 
filtrul personalității;

• nevoia de independență 
și autodeterminare; 

• nevoia de autodepășire, 
desăvârșire și autoedu-
care; 

• nevoia de a fi unic;
• nevoia de singularizare; 
• nevoia de a se manifes-

ta ca personalitate recu-
noscută și valoroasă; 

• nevoia de autodetermi-
nare etc. [7, p. 65].

- conduita revoltei presupune refuzul adoles-
cenților de a se supune;

- tendință spre extravaganță; 
- acte inutile de nesupunere; indisciplină, ori-

ginalități de limbaj, comportare, vestimenta-
ție;

- conduita închiderii în sine exprimată în exa-
men de conștiință, 

- lungi introspecții și intenția de autodescope-
rire;

- închidere în sine și autorecunoaștere; 
- preocupări de afirmare a sinelui;
- conduita exaltării și a afirmării;
- căutări neîncetate; 
- exacerbarea satisfacțiilor intelectuale, filoso-

fice, sentimentale; 
- dezaprobarea minciunii; 
- frica de viitor, conduite de suicid;
- eliminarea ideilor copilărești,  înlocuirea cu 

valori intelectuale;
- conduite de modernizare și nonconformism;
- conduita sexuală presupune erotizarea sexu-

alității;
- conduita descoperirii identității vocaționale 

ca urmare a autocunoașterii care facilitează 
adaptarea și integrarea socio-profesională.

 autodeterminarea so-
cială și profesională;

 adaptarea la mediul 
social autodepășire 
moral-spirituală; 

 definirea identității 
personale și profesio-
nale;

 ieșirea din criza spe-
cifică vârstei;

 descoperirea identită-
ții de sine; 

 formarea spiritului de 
independență; 

 interesul pentru învă-
țarea socială

 tendința spre origina-
litate;

 tendința spre dezvol-
tarea unor sentimente 
înalte; 

 interesul pentru inte-
grare prin activități 
socialmente utile.

Impulsionați de aceste nevoi, adolescenții își elaborează instrumentarul necesar satisface-
rii lor. Abordând problema crizei valorilor în adolescență și a identității culturale, E. Rădulescu 
(2016) menționează că sănătatea mentală este starea individului ce asigură echilibrul satisfăcător 
între tendințele de natură personală pentru modificarea mediului social, „esența educației fiind 
adaptarea tinerilor la viața socială” sau, cu alte cuvinte, „formarea omului social în funcție de valo-
rile explicite și latente ale societății în raport cu nevoile individuale” [150, p. 77]. Maturizarea in-
telectuală și afectivă îl ajută pe adolescent să poarte dialoguri cu sine însuși, pentru a autodefinire. 
Satisfacerea nevoilor de autodeterminare și autoeducație se datorează maturizării sociale și conști-
entizării responsabilităților sale. Conduitele specifice adolescenței pot avea nuanțări de intensitate, 
profunzime, valoare și finalitate. Educația pentru și prin valori a adolescenților nu devine calitativă 
misterios, ci se transformă atunci când se produce o schimbare fundamentală a stilului de viață 
[39]. U. Șchiopu și Em. Verza atenționează asupra „fragilității adolescenților față de influențe, asu-
pra exaltării juvenile pe care educația culturală trebuie să o umanizeze, asupra mobilității excesive 
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a atitudinilor, a intelectualizării intense a conduitei, impregnarea de valori, edificarea identității 
profesionale, îmbunătățirea intereselor și afirmarea multiaspectuală a personalității etc.” [166, p. 
542].  Perspectiva abordării psihanalitice a dezvoltării personalității umane, susținută de S. Freud 
(1932-1939), scoate în evidență teoria dezvoltării morale a adolescenților cărora le sunt specifice 
caracteristicile: autonomia morală, cristalizarea propriului sistem de valori, conștientizarea iden-
tității eului, demnitatea etc. M. Zlate apreciază „adolescența ca vârstă de aur sau vârsta crizelor, 
a maturizării caracteriale, a alegerii unui traseu personal de conduită, a anxietății, a nesiguranței, 
a insatisfacției, a independenței în planul aspirațiilor, a simultaneității, a maturizării biologice și 
a celei sociale, a intelectualizării nevoii de distracție, tendința spre desăvârșire, autoeducație, ori-
ginalitate și autodepășire. Adolescenții tind să devină nu doar consumatori, ci și producători de 
cultură prin afirmarea sentimentelor superioare, inclusiv a celor morale. Specifică vârstei este 
căutarea sensului vieții, construirea unui sistem de convingeri și valori în contextul planurilor de 
viitor” [193, p. 135]. 

„Valorile de bază ce determină profilul socio-moral al personalității se formează la vâr-
sta adolescenței, când se produce asimilarea normelor de comportament acceptate social. Din 
aceste rațiuni, consecințele devastatoare ale schimbării paradigmelor axiologice, a vacuumului 
axiologic specific contemporaneității influențează, în mare măsură distructiv, adolescenții și tine-
retul pentru care sursa principală de valori este cultura de masă. Acest fenomen stimulează dezvol-
tarea relativismului axiologic, expansiunea orientărilor consumiste, exprimarea infantilismului și 
a imaturității sociale a personalității. În acest context, crește importanța educației axiologice care 
trebuie orientată spre educația morală a adolescenților, bazată pe valorile general-umane, umanis-
te, culturale și spirituale ce reflectă idealul educației” [253]. Valorile clare și noncontradictorii se 
recunosc în responsabilitatea socială și poziția activă, maturitatea adolescenților de a proiecta și 
realiza obiectivele  vieții, de a formula inițiative și a fi creativ în traseul vieții. Pentru aprecierea 
valorilor prioritare ale adolescenților se recomandă aplicarea metodelor de investigare a sistemului 
de valori” [250, p. 8].

În evoluția umană, „adolescența se definește prin următoarele funcții importante: de adap-
tare la mediul social, de autodepășire din punct de vedere moral și spiritual și funcția de edificare 
a personalității (inclusiv a identității profesionale). Adolescentul își dezvoltă precizia în stabilirea 
obiectivelor, a priorităților, precizia proiectării  vieții, judecățile de valoare, capacitatea de a argu-
menta propriile convingeri, independența, autonomia, pe fondul accentuării gradului de implicare 
în viața socială și a accentuării dorinței de realizare socială, a nevoii de recunoaștere a propriei va-
lori, propriul stil de viață, etapă esențială în procesul constituirii eului spiritual, tânărul aflându-se 
într-o permanentă căutare și autodefinire personală” [93, p. 267]. 

În concluzie, în intenția de a soluționa „contradicțiile adolescenței reflectate în proble-
matica autodeterminării sociale, ce rezultă din vulnerabilitatea și expunerea la traume psihice, 
contradicții dintre așteptările adolescenților și cele ale părinților, teama de a nu fi înțeles, de a 
fi ridiculizat, marginalizat, de a fi pedepsit, confuzia de roluri și identificarea cu roluri negative, 
dezacordurile între maturizarea biologică și cea social-psihologică, între aspirații și posibilități, 
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între trebuințe și modalități de satisfacere a acestora, negativism, revoltă și nonconformism com-
portamental, aderarea la grupuri sociale, psihoza de evoluție, hiperemotivitatea, conduite deviante 
în raport cu familia, școala, societatea, manifestări comportamentale conflictuale sau de opoziție 
violentă, instabilitate comportamentală, devenirea personalității, fiind marcată de căutare de sine, 
autodescoperire, dificultăți de formare a caracterului, autovalorificare, nevoia de originalitate, ten-
dința spre independență, mentalitate autonomă și aspirații spre autodeterminare și valorificare so-
cială a sinelui” [167, p. 88]. 

Un rol esențial, în acest cadru de referință, după cum am menționat, deține accentuarea 
complexității acțiunii de formare, de cultivare a ființei umane, în care se aplică forme de gândire 
în opoziții sau antinomii. Privită ca fapt de cultură, educația axiologică apare ca un proces de 
interiorizare a valorilor, ca fapt de civilizație, este o manifestare a valorilor prin atitudini și capa-
cități [Apud, 156, p. 27]. Abordând științific principiul pozitiv al educației, Vl. Pâslaru susține că 
„educația presupune o însușire transformatoare a valorilor, în procesul căreia atât valorile comu-
nicate (de exemplu, cunoștințele) cât și subiectul receptor (educatul) suportă schimbări benefice, 
de sporire a propriei identități: valoarea abia atunci devine cu adevărat valoare când este receptată 
ca atare de către un subiect cunoscător, iar subiectul educat își poate consolida identitatea prin 
însușirea unor valori” [136, p. 154]. În contextul afirmațiilor științifice anterioare, „educația este o 
teorie și o reprezentare a realității în termeni de valori. Astfel, orice practică educațională se împli-
nește într-un context socio-cultural, prin paradigme pedagogice și se manifestă prin succesiunea 
acțiunilor după principiul co/existenței sociale” [255, p. 17]. 

Plecând de la aceste considerații teoretice și aderând la un punct de vedere interpretativ 
asupra noțiunii de stil existențial al adolescenților, constatăm că „educația evoluează pe calea unei 
esențializări a raportului educație-realitate culturală [162, p. 113]. Situația educației actuale trebuie 
judecată prin prisma mentalității postmoderne, care face din activitatea educațională o adevărată 
tentativă culturalizatoare, fapt ce conduce la o anumită libertate a educației, adolescenții părăsind 
poziția aparent neutră pentru a se realiza efectiv, într-o practică subiectivă a lumii și a discursului 
despre această lume” [179, p. 66]. 

„Valorile suportă metamorfoze permanente în timp și spațiu cultural. Din aceste conside-
rente, menționează T. Vianu, conștiința axiologică a adolescenților se formează într-un univers și 
circuit continuu. Educația trebuie să se centreze pe un sistem axiologic congruent, relativ imper-
turbabil, în baza unor valori constante și fundamentale” [185, p. 120], „valorile promovate prin 
educație trebuie să-și păstreze veritabilele dimensiuni prospective” [247]. 

În contextul analizei profilului axiologic al adolescenților din perspectiva crizei valorilor, 
menționăm că „deși lansată spre sfârșitul anilor 60, criza educației este actuală fiind susținută de 
multitudinea fenomenelor de criză la toate nivelurile [188].  Concluzionând El. Joiţa (2010) apre-
ciază că „pedagogia își asigură cunoașterea problematicii specifice educației axiologice prin re-
cursul la paradigmele pedagogiei” [107, p.81]. În acest context, autoarea identifică paradigmele 
reprezentative pentru arealul de cunoaștere specific pedagogiei, acestea fiind de largă utilitate în 
cunoașterea domeniilor stilului existențial (Tabelul 2.4).
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Tabelul 2.4. Valorile stilului existențial derivate din paradigmele 
pedagogiei [108 , p.177]

Paradigmele pedagogiei Conținutul paradigmei Valori

1. paradigma 
complexității 

se raportează la teoria sistemelor, la interacțiunea 
elementelor sistemului educațional, la contextul 
în care se realizează educația și la influențele me-
diului etc.

• analiza complexă a 
stilului de viață

2. paradigma 
integrativității 

presupune integrarea într-un tot unitar a elemen-
telor componente, în vederea „corelării multiple” 
a identității și complexității educației.

•  abordarea unitară a 
sensului existenței 
umane

3. paradigma construcției 
cunoașterii pedagogice 

definește pedagogia ca o construcție teoretică 
prin aplicarea metodologiei constructiviste. „Cu-
noașterea pedagogică se realizează prin raportare 
la contextele reale”.

• interpretarea con-
strucțivistă a feno-
menelor  vieții

4. paradigma 
postmodernității

în cadrul perioadei modernității, se identifică 2 
etape distincte: etapa modernă (sec. XVII – pri-
ma jumătate a secolului XIX) și etapa modernă, 
paradigmatică.

• analiza stilului exis-
tențial în cheia valo-
rilor contemporane

5. paradigma reflexivității 
și interpretării

presupune implicarea metacognitivă în soluționa-
rea problemelor critice specifice.

• implicarea reflexivă 
în construcția stilu-
lui existențial

În contextul abordării problematicii formării la adolescenți a stilului existențial, valorile 
descrise fac actuală discuția privind cultura emoțională, importantă pentru monitorizarea energiei 
emoționale pe care o poate valoriza la nivel social (ca trăire), căci „emoțiile mobilizează la acțiune 
și indică direcția ei în situații specifice și față de obiecte specifice (sociale sau fizice)” [106]. În 
această ordine de idei, M. Cojocaru-Borozan subliniază „eșecul autocontrolului trăirilor afective 
conduce la apariția unor „emoții ratate – angoasă, anxietate, frică, teamă, neliniște, panică, stres”, 
acestea având efecte dezadaptive și disfuncționale la nivelul personalității. Gestionarea acestor 
stări se învăță pentru diminuarea acțiunii distructive, iar transformarea lor în resurse de potențare 
a activității persoanei este un indiciu al dezvoltării emoționale optime, adică un semn al coeficien-
tului înalt de emoționalitate și un anumit grad de cultură emoțională. Sub aspect comportamental, 
dezvoltarea afectivă optimă este evidențiată de adecvarea acțiunilor, a atitudinilor și opțiunilor sale 
valorice la contexte situaționale diverse, în funcție de principii, reguli și norme dezirabile social și 
asumate în context educațional” [63].

Concluzionăm prin a sublinia preocuparea științifică de a stabili valorile stilului existențial 
bazat pe cultura emoțională, concepție fondată pe ideea că „energia emoțiilor (empatie, mânie, 
furie, tristețe, gelozie, oboseală, apatie etc.) conservă un nivel energetic necesar pentru dezvolta-
rea personală și profesională” [48, p. 66]. În continuare, propunem rezultatele experimentale ale 
evaluării sistemului de valori ale adolescenților. 
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2.2.1. Studiul diagnostic experimental al sistemului de valori ale adolescenților
În scopul determinării conținutului stilului existențial al adolescenților a fost inițiată o cer-

cetare empirică pentru realizarea obiectivelor: (a) delimitarea valorilor prioritare ale adolescen-
ților; (b) aprecierea ratingului valorilor stilului existențial în opinia adolescenților; și (c) identi-
ficarea domeniilor/vectorilor stilului existențial al adolescenților. În conformitate cu obiectivele 
formulate, cercetarea s-a realizat prin intermediul Tehnicii Check-List: Valori ale stilului existen-
țial al personalității (adaptată după A. Dragu) [84, p. 73], concepută cu scopul de a aprecia do-
meniile stilului existențial și sistemul valorilor relevante contemporaneității subscrise acestora din 
perspectiva particularităților de vârstă ale adolescenței. Instrumentul de cercetare vizat (Tehnica 
Check-List) a inclus 40 de valori, selectate din literatura pedagogică, corelate cu valorile promo-
vate în documentele de politici în educație:

rezistent
cult
disciplinat
consecvent
independent
asertiv
matur
umor
creativ

demn
democrat
echilibrat
eficient
sănătos
activ
dinamic 
altruist

autoritar 
entuziast
exigent
expresiv
ferm
original
integru
sociabil

cooperant
discernământ
spiritual
spontan
echilibrat
autorealizare
motivat 
autonom

inteligent
optimist
operativ
liber
autocritic
receptiv 
reflexiv
responsabil

Adolescenții au fost îndemnați să selecteze dintre 40 de valori prezentate în anchetă, 20 
cele mai importante din punctul lor de vedere, descriindu-și astfel prioritățile valorice. Cerceta-
rea experimentală a fost organizată în anul 2015 antrenând un grup de 224 de subiecți. Studierea 
acestora este importantă pentru că adolescența este un predictor puternic al unei game largi de 
comportamente și pentru a anticipa probleme de ordin axiologic. 

Tabelul 2.5. Proiectul experimental al diagnosticării sistemului de valori 
ale adolescenților

Eșantion experimental Metoda de cercetare

Adolescenți: 224 subiecți
Adolescenți-elevi (38) din clasele XI și XII, Liceul teoretic 
„Nicolae Casso” din Chișcăreni, Sîngerei și Liceul Teoretic 
Republican „Ion Creangă” din Bălți (38 – GE) și (38 – GC); 
Adolescenți – studenți de la anul I și II, USARB (74 – GE) și 
(74 – GC) 

Tehnica Check-List: 
Valori ale stilului existențial 
al personalității 
(adaptare după Anca Dragu)

Datele experimentale la etapa diagnosticare au generat concluzii cu privire la: (a) siste-
mul de valori ale adolescenților; (b) ratingul valorilor stilului existențial și (c) domeniile/vectorii 
stilului existențial al adolescenților. „Indicatorii axiologici ai personalității reflectă prioritățile și 
vulnerabilitățile specifice adolescenței” [139, p. 37]. 
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 (a) Sistemul de valori ale adolescenților 
Examinarea rezultatelor cercetării, obținute prin calcul matematic, relevă opțiunile axiolo-

gice prioritare ale adolescențilorcare au scos în evidență 20 de valori definitorii ale stilului lor de 
viață, specifice contemporaneității, prezentate în Fig. 2.1.
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Fig. 2.1. Prioritățile valorice ale adolescenților 

Se constată că cei mai mulți dintre respondenți au optat pentru libertate (98,2%), autore-
alizare (94,6%), rezistență (93,5%), responsabilitate (92,4%), autonomie (90,9%), disciplinare 
(85,6 %), originalitate (80,6%), umor (78,5%), demnitate (73,1%), optimism (71,4%) etc. În plan 
comparativ, rezultatele unei cercetări similare asupra orientărilor axiologice ale adolescenților, re-
alizate în spațiul rus de către cercetătoarea Н. Г. Шестирекова (2020), au scos în evidență ratingul 
următoarelor valori: fericire, dragoste, libertate, familie, demnitate, autoperfecționare, sănătate, 
cinste, autorealizare, bani, carieră, frumusețe, altruism. În studiul despre tinerii din România, rea-
lizat în anii 2018-2019, desfășurat simultan asupra tinerilor din zece state din Europa de Sud-Est 
de către Fundația politică germană Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), se constată următoarele prio-
rități axiologice ale adolescenților: familie, educație, prietenie, carieră, independență. Problemele 
tinerilor chestionați (aproximativ 70% dintre respondenți) vizează: teama de violență, de tâlhărie, 
război, șomaj, poluare/schimbări climatice, nedreptate socială, sărăcie și corupție. Literatura de 
specialitate [141] prezintă rezultate ale unor cercetări privind etapele apariției problemelor sociale 
ale adolescenților (Figura 2.2).
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Fig. 2.2. Problemele sociale ale adolescenților generate 
de nivelul scăzut al inteligenței emoționale

Din perspectiva paradigmei educației bazate pe inteligență emoțională, problemele vizate 
subminează evident procesul de formare a stilului existențial al adolescenților. Din același unghi 
de vedere ne-a interesat reprezentările adolescenților cu referire la valorile sale prioritare. 

(b) Ratingul valorilor stilului existențial în opinia adolescenților scot în evidență prio-
ritățile axiologice ale acestora demonstrând raportarea la exigențele lumii contemporane. Datele 
din Tabelul 2.6 arată că adolescenții atribuie o mare importanță libertății (98,2%), autorealizării 
(94,6%), responsabilității (92,4%), autonomiei (90,%) și rezistenței (93,5%), valori atât de nece-
sare în contextul actual al crizei educației. Altruismul (89,2%), disciplinarea (85,6%) și originali-
tatea (80,6%) au fost apreciate cu rangul II. Îmbucurător este faptul că la rangul III adolescenții au 
apreciat demnitatea – 73,1% și optimismul – 71,4%.

Tabelul 2.6. Ratingul valorilor stilului existențial în opinia adolescenților
Valorile % Rating

Libertate 98,2 I
Autorealizare 94,6 I
Rezistență 93,5 I
Responsabilitate 92,4 I
Autonomie 90,9 I
Altruism 89,2 II
Disciplinare 85,6 II
Originalitate 80,6 II
Umor 78,5 III
Demnitate 73,1 III
Optimism 71,4 III
Cultură 68,4 IV
Autocritică 65,7 IV
Spiritualitate 64,3 IV
Integritate 62,5 IV
Eficiență 58,9 V
Asertivitate 55,3 V
Motivație 52,1 V
Maturitate 40,1 V
Sănătate 30,3 V
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Ratingul orientărilor axiologice ale adolescenților (de la I la V) au permis constatarea tristă 
despre faptul că, deși aceștia au ales ca priorități axiologice sănătatea (30,3% dintre respondenți), 
motivația (52,1%), maturitatea (40,1%), eficiența (58, 9%), le-au atribuit doar rangul V. În aceeași 
ordine de idei, de rangul IV sunt apreciate valorile: cultură (68,4%), autocritica (65,7%), spiritu-
alitatea (64,3%) și integritatea (62,5%). Această situație dovedește conștientizarea insuficientă a 
ponderii valorilor pentru dezvoltarea și eficiența personală.

Criza mondială a educației a determinat adoptarea umorului ca un mecanism de autoapă-
rare psihologică pentru care au optat 78, 5% dintre respondenți. Corelația dintre inteligența emo-
țională și valorile din adolescență se justifică prin evoluția intensă a vieții emoționale la această 
vârstă, legată de reevaluarea permanentă a valorilor. Opțiunea pentru valori și pentru ierarhizarea 
acestora este influențată în special, de particularitățile de vârstă. 

(c) domeniile/vectorii stilului existențial al adolescenților. Literatura științifică privind 
modelele structurale ale stilului existențial prezintă rezultate ale unor dezbateri teoretice tot mai 
intense referitoare la componentele stilului existențial. Datele experimentale au permis a distribui 
valorile selectate de către adolescenți în 3 categorii principale, apreciate în cercetare ca și compo-
nente structurale ale stilului existențial al adolescenților, definite vectori: psihofiziologic, motiva-
țional și social (Fig. 2.3): 

Vectorul psihofiziologic
Sanecologia existenței/sănătos

Maturitate psihoemoțională/ matur

Mecanisme de autoapărare/
rezistent/autocritic
Integritatea identității personale
(de gen) / responsabil

Managementul timpului/disciplinat

Conștientizarea trăirilor 
emoționale / demn

30,3 40,1

93,5

92,4

85,6

73,1

Fig. 2.3. Orientările axiologice ale adolescenților (domeniul/vectorul psihofiziologic)

Adolescenții valorizează mai bine ceea ce se referă la relațiile sociale, în timp ce maturii – pe 
cele cu semnificație pentru dezvoltarea profesională. Adolescenții pun pe primele locuri următoarele 
valori: să le asigure modul de viață dorit, să presupună o ambianță fizică favorabilă, să ofere avan-
taje materiale. Plasarea pe primele locuri a valorilor financiare este, fără îndoială, ecoul particularită-
ților societății contemporane care determină formarea unui stil bazat pe valorile de consum. Exami-
narea atentă a datelor experimentale a contribuit la formularea indicatorilor stilului existențial pentru 
vectorul psihofiziologic, care se referă la sănătatea biologică ce implică relațiile rațional-emoțional, 
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intelectual, spiritual și social. Adolescenții sunt orientați spre învățarea managementului timpului, 
atribuind mai multă importanță disciplinării (85,6%), rezistenței și toleranței la stres (93,5%) și res-
ponsabilității (73,1%). Preocuparea pentru a demonstra maturitate (40,1%) este orientarea axiologică 
a adolescenților, care a apărut în preadolescență și continuă a genera inițiative în diverse domenii 
de activitate. Interesul pentru delimitarea valorilor în cadrul stilului existențial al adolescenților se 
intensifică în condițiile în care criza globală produce un impact distructiv serios amenințând securi-
tatea întregii civilizații umane. Adolescenților li se solicită nu doar putere intelectuală, ci și sănătate 
psihofizică necesară pentru a rezista provocărilor contemporane. 

Aderarea la un sistem de valori depinde esențial de mediul și stilul de viață. Prin aceasta se 
înțelege „un complex de factori psihosociali, economici, politici și spirituali ce determină, influ-
ențează sau condiționează interiorizarea valorică și comportamentele de viață”. Cu alte cuvinte, 
aderarea la valori depinde atât de mecanisme interioare, cât și de condiții social-istorice și cultu-
rale [25]. Din aceste considerente, vectorul motivațional întrunește valorile: cultură, originalitate, 
integritate, libertate, autonomie și motivație, ilustrate în Fig. 2.4. 

Vectorul motivațional
Sistemul orientărilor axiologice/cult

Paternurile semnificative 
de consum/original

Independența în alegerea strategiilor 
de realizare a aspirațiilor/Integru

Prioritizarea libertății/liber 

Autonomia deciziilor/Autonom

Intelectualizare prin autoeducație 
permanentă/Motivat

68,4

80,6

62,598,2

52,1

90,9

Fig. 2.4. Prioritățile axiologice ale adolescenților (domeniul/vectorul motivațional)

Într-o eră a provocărilor se simte nevoia precizării cuprinzătoare a stilului de viață, care să 
integreze factorii determinanți ai dezvoltării personalității adolescenților. Sănătatea volitivă/deci-
zională reprezintă capacitatea de percepție, de evaluare și de luare a unor decizii, voința fiind un 
mecanism specific de pornire, oprire sau inhibiție a unor procese în funcție de valorile, convingeri-
le sau motivațiile personale. Libertatea voinței se referă la capacitatea de a lua decizii în cunoștință 
de cauză. Ca urmare, sănătatea emoțională reflectă calitatea trăirilor personale, constituind resursa 
principală în automotivare, care aduce vitalitate, o bună abordare a problemelor cotidiene, capaci-
tatea de a avea activități eficiente și bună dispoziție [23]. 

În efortul de apreciere a conținutului stilului existențial, M. Boza (2010) consideră că acesta 
„reprezintă un set distinctiv de paternuri de comportament împărtășite organizate în jurul unui sis-
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tem coerent de interese sociale, justificat și explicat printr-un set de valori, atitudini și orientări și 
care, în anumite condiții, devine bază pentru o identitate” [31, p. 57]. 

În această ordine de idei, constatăm experimental că prioritizarea libertății (98,2%), a 
originalității (90%) și a autonomiei (80,6%) demonstrează o motivație susținută a adolescenților 
pentru autodeterminare și autoafirmare în sens personal și profesional. Din perspectiva opțiunilor 
axiologice ierarhizate, în evocarea idealurilor de viață ale adolescenților, I. Neacșu a evidențiat 
locurile ocupate de valorile: dezvoltarea armonioasă a personalității și preocuparea pentru idea-
lul profesional, ecou pozitiv al acțiunilor educative sistematice în sfera opțiunilor de afirmare prin 
profesiunea aleasă. Analiza priorităților axiologice ale adolescenților conduce discursul științific, 
în primul rând, spre abordarea conceptului de „sănătate holistică, criteriu unificator ce reglează 
toate componentele dezvoltării ființei umane și înseamnă a trăi înțelept, a atinge maturitatea nu 
doar la nivel biologic, ci în toate dimensiunile sănătății: biologică, psihologică, socioprofesională, 
spirituală. Fiecare persoană acordă o anumită importanță uneia dintre cele șase dimensiuni ale să-
nătății. Neglijarea unei dimensiuni poate avea consecințe asupra sănătății și asupra calității  vieții, 
de aceea trebuie să acordăm atenție constantă, încercând să le menținem în echilibrul propice unei 
dezvoltări armonioase” [44, p. 25]. 

Vectorul social
Calitatea interacțiunilor comunicative/
Asertiv
Cultura raporturilor cu familia/Altruist
Responsabilitate moral-etică/Spiritual
Spirit autocritic și simțul umorului/
Optimist/umor
Afirmare, recunoaștere și autoritate/
Autorealizat 
Autoeficacitate și integrare socială/
Eficient

55,3

89,2

64,378,5

94,6

58,9

Fig. 2.5. Prioritățile axiologice ale adolescenților (domeniul/vectorul social)

Poziția centrală a fost ocupată de aspirația pentru cultura raporturilor în familie (89,2%), 
echitate, dreptate, poziție superioară având valorile: afirmare, recunoaștere și autoritate (94,6%), 
responsabilitate moral-etică (64,3%), îmbinarea interesului individual cu cel social-general prin 
spirit autocritic (78,5%), expresie a înțelegerii necesității socialului, dar și a unei înclinații spre 
dăruire, altruism; poziție mai slabă au avut-o valorile autoeficacitatea (58,9%) și optimismul 
(55,3%), expresii ale unor puternice aspirații la individualitate, afirmare și autonomie în raportu-
rile intergeneraționale. Adolescenții tind să fie extrem de încrezători în propriul viitor al inserției 
socio-profesionale prin perceperea realistă și sensibilitatea socială, învățarea încrederii în sine 
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și a autonomiei, a continuității dezvoltării personale spre autoactualizare. Planurile de viață ale 
adolescenților sunt corelate cu sentimentul autoafirmării profesionale, sănătatea socioprofesională 
reprezentând capacitatea de angajare, beneficiile sociale și integrarea socială prin profesie în mod 
eficient și confortabil,  fără a tulbura climatul și ecologia socială.

În concluzie, deducem că factorii determinanți ai sănătății sunt reprezentați de: stilul de 
viață, condițiile de muncă, condiții generale social-economice, culturale și de mediu. Satisfacția 
asupra vieții și esența bunăstării, asociată cu fericirea, rezidă în evaluarea globală a calității  vieții 
sale, în funcție de propriile sale alegeri. Fericirea este o orientare spre ,,starea de bine”, ce implică 
preponderența pozitivului. Din această perspectivă, se consideră că indivizii sunt fericiți când ex-
perimentează multe sentimente pozitive în viață. Considerăm recomandabile emoțiile: aspirație, 
tandrețe, compasiune acestea subordonându-se dragostei, încântării, mulțumirii, entuziasmului, 
fericirii, satisfacției, plăcerii, derivate din bucurie și mirare, provenite din domeniul surprizei. 
„Starea de bine presupune: acceptare de sine, relații pozitive, autonomie, control asupra propriei  
vieți, sens și scop în viață, dezvoltare personală” [44, p. 85].

2.3. Modelul conceptual al stilului existențial contemporan
„Progresul societății a produs creșterea vertiginoasă a megalopolisurilor, dezvoltarea fără 

precedent a mijloacelor de transport (rutier, maritim, aerian, feroviar), robotizarea proceselor teh-
nologice, exploatarea intensivă a resurselor naturale, utilizarea substanțelor radioactive în variate 
scopuri, factori ce au determinat poluarea chimică a mediului (aer, apă, sol, alimente), schimbări 
serioase ale valorilor morale, ale comportamentului social, politic, religios, familial, demografic 
etc., schimbări evidente ale stilului de viață, soldate cu consecințe nefavorabile asupra sănătă-
ții omului” [13, p. 530], fapt ce implică reconsiderarea științifică a valorilor stilului existențial 
contemporan. Un stil de viață, înțeles ca o formă socială, este un set de practici cu sens unitar și 
semnificație relațională, care devine un model distinct împărtășit în cadrul unei colectivități fără a 
avea un sistem cognitiv-axiologic preexistent sau o condiție social-structurală predeterminată ca 
elemente generative, deși poate fi influențat de acestea” [210, p. 156].

Din analiza evoluției conceptului se constată faptul, că „dezbaterile științifice asupra ter-
menului de stil existențial nu au condus la atingerea consensului privind semnificația conceptului 
[261], [189]. Condiția epistemologică vizată în teoria și practica educației ne-a determinat să defi-
nim din punct de vedere pedagogic „conceptul stil existențial al adolescenților ca profil al identi-
tății umane, circumscris prin configurația nevoilor personale, a strategiilor și a competențelor sem-
nificative afirmate pentru satisfacerea acestora, care permit exercitarea status-rolurilor și stabilirea 
priorităților, manifestate relevant în conduita socială, ce reflectă sistemul individual al valorilor 
personale, principiile de viață, opțiunile și orientările specifice în soluționarea problemelor și arată 
nivelul de educație și cultură a unei persoane, determinând dezvoltarea, integrarea, autoritatea și 
calitatea vieții omului ca reprezentant al unei anumite categorii sociale” [17, p. 267]. 

Din punctul nostru de vedere, „stilul existențial reflectă sistemul calităților sociale ce per-
mit afirmarea axiologică a personalității, manifestate în proiectele de viață asumate, orientate spre 
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autorealizarea potențialului individual, ce asigură formarea identității și validarea socială a in-
tegrității, a autorității și a individualității personale, generatori ai fericirii și ai stării de bine în 
perspectiva afirmării autonomiei axiologice și a libertății spiritului” [20, p. 13]. „Stilul existențial 
al adolescenților exprimă traiectoria dezvoltării adolescenților, condițiile ideale de existență în 
adolescență, calitatea  vieții și ecosistemul psihoemoțional”. Indicatorii stilului existențial con-
temporan lansează caracteristici ale fenomenului stil existențial, elaborați în raport cu vectorii 
(psihofiziologic, motivațional și social). Structurat în baza celor trei vectori, conceptul de stil exis-
tențial este sintetizat dintr-un parcurs consacrat al literaturii pedagogice, psihologice, filosofice și 
sociologice cu referire la calitatea  vieții, convergența cărora a stimulat stabilirea indicatorilor, a 
descriptorilor și a valorilor SEC al adolescenților (Figura 2.6).

Fig. 2.6. Modelul conceptual al stilului existențial contemporan (indicatorii SEC)

Componentele stilului existențial au fost derivate debutând cu analiza nevoilor emoționale: 
sănătatea psihofizică, libertatea, comunicarea, înțelegerea și interacțiunile sociale, evitarea că-
rora dezvoltă anxietate, frustrare și tulburări de comportament, iar „satisfacerea acestora asigură 
calitate existenței umane” [212, p. 306], calitatea vieții fiind definită ca „percepțiile indivizilor asu-
pra situaților lor sociale, în contextul sistemelor de valori culturale și în dependență de necesități, 
standarde și aspirații” (OMS, 1998). 

1. Reperele teoretice ale Modelului conceptual al SEC se referă la:
1.1. Principiile generale ale educației: principiul universalității criteriului axiologic, prin-

cipiul corelației educație-autoeducație-educație permanentă, principiul raportării multiple indi-
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vid-grup-comunitate, principiul universalității criteriului axiologic [113, p. 274], principiul efica-
cității interactive care explică comportamentele expresive înțelese ca acțiuni al căror scop este de a 
modifica relațiile cu mediul acționând asupra comportamentului altor indivizi, principiul activării 
care explică comportamentele expresive înțelese ca manifestări de activare comportamentală sau 
de diminuare a acestor activări (prin orientarea și pregătirea intenționată pentru acțiune, efort sau 
răspuns) [67, p. 164] și principiul sanecologic [104]. 

1.2. Teoriile cu nivel mediu de generalitate privind nevoile umane (theory of the middle 
range). Din această perspectivă, Lawrence E. Stevens și Susan T. Fiske (1995) au identificat cinci 
motive ale comportamentelor umane: trebuința de a aparține (belonging) și de a face parte dintr-un 
grup, de a fi împreună cu alți oameni, trebuința de a se înțelege (understanding) pe sine și de a-i în-
țelege pe ceilalți, precum și de a cunoaște mediul înconjurător; trebuința de a controla (controlling) 
și de a acționa efectiv, trebuința de autoafirmare (self-enhancing) și de ridicare a selfului, trebuința 
de încredere (trusting), exprimată în tendința de a-i percepe pe alții într-o manieră pozitivă [50, p. 
345]. Teoria suportului social (Social support theory), validată la nivelul relațiilor interpersonale, 
conform căreia, oamenii resimt nevoia de apartenență pentru că ceilalți constituie un suport social 
ce asigură indivizilor starea fizică și psihologică de bine. Existența suportului social se asociază cu 
o stare de sănătate bună. Teoria identității sociale (Social identity theory) are în vedere sentimentul 
apartenenței la o colectivitate (popor, etnie, cultură), constatând în faptul că „indivizii au tendința 
de a favoriza grupul din care fac parte, ajungând la concluzia că apartenența la grup conduce la 
o „stimă de sine” prin strategia de redefinire a situației în grup, fie competiția pentru schimbarea 
situației în grup”. Teoria schemei de sine (Self-schema theory) se referă la autopercepția persoane-
lor și descrie organizarea înțelegerii selfului. Schema de sine generează „selful stabil”, diferit de 
„selful de lucru”, de „selful dorit” „selful ideal”. Hazel R. Markus a avansat ipoteza existenței a 
două tipuri umane: „persoane schematice” (care au scheme de sine în legătură cu anumite caracte-
ristici) și „persoane aschematice” (care nu au scheme de sine foarte bine cristalizate). Teoria cultu-
ră și self leagă stima de sine de tipurile de culturi [Ibidem, p. 56-62] etc. Teoria educației bazate pe 
inteligență emoțională a lui D. Goleman abordează „educația personalității pentru o viață bazată 
pe transmiterea inteligentă a emoțiilor”. Teoria culturii emoționale se referă la comunicarea pe-
dagogică în care se valorifică principiile culturii emoționale. Conceptul de stil existențial valorile 
stilului existențial al adolescenților. 

Tabelul 2.7. Valorile stilului existențial al adolescenților (vectorul psihofiziologic)
Vectorul

stilului existențial
Indicatorii psihofiziologici

ai stilului existențial Valorile

Psihofiziologic

Sanecologia existenței
Maturitate psihoemoțională
Mecanisme adaptive 
Integritatea identității personale 
Managementul timpului 

Sănătos
Matur
Rezistent
Responsabil
Disciplinat
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Descrierea indicatorilor vectorului psihofiziologic al stilului existențial
Sanecologia existenței umane [264, p. 57] este indicatorul stilului existențial ce antrenea-

ză următoarele elemente ale stilului de viață: sanogene, care promovează și fortifică sănătatea, 
și patogene, care vizează cunoașterea și prevenirea influențelor distructive ale factorilor de risc 
pentru anumite îmbolnăviri (fumatul, alcoolismul, narcomania, toxicomania, huliganismul, ali-
mentația excesivă sau carențială, practicile sexual „riscante”, sedentarismul). În opinia lui S. Ioniță 
(2019) privind maturitatea emoțională a personalității, sanologia și ecologia constituie orientări 
științifice interdisciplinare la interferența dintre medicină, biologie, etică, ecologie, psihologie etc., 
ce fundamentează necesitatea tranziției științei contemporane spre o nouă paradigmă și spre un 
nou principiu – principiul sanecologic [104]. „Pentru a înțelege stilul de viață al individului, este 
necesar a examina multiple aspecte ale existenței zilnice: limba, credința, pozițiile sociale, valori-
le, calitatea locuinței, condițiile de muncă, utilizarea timpului liber, tradițiile, etica, alte elemente 
culturale, tipice pentru grupul social” [164]. 

Populația umană contemporană trăiește probleme politico-sociale dintre cele mai contro-
versate și mai dezbătute ale omenirii. În cadrul ecologiei umane, populația reprezintă nu numai 
factorul activ, care condiționează echilibrul ecosistemelor reprezentând atât subiectul, cât și obiec-
tul ecologiei umane” [Ibidem, p. 342]. „Omul ocupă un rol deosebit în regnul animal, deoarece 
pe lângă evoluția sa biologică, care a fost și este foarte lentă, ceea ce-l unicizează este existența 
evoluției sale culturale, evoluție caracterizată printr-un remarcabil și aproape amețitor dinamism” 
[163, p. 625]. La realizarea unui fenotip psihic, interacțiunile genotipului cu mediul psihosociocul-
tural sunt complexe. Subiectul primește, imprimându-i-se, un anumit stil de viață și un sistem de 
norme proprii societății în care trăiește, valori care fac parte din ereditatea sa culturală în baza unui 
reverberant feed-back genetic-cultural” [Ibidem, p. 626]. Din această perspectivă, literatura de 
domeniu pune la dispoziție studii privind ecosistemul regional, național, continental, internațional.

Maturitatea psihoemoțională se referă la „competențe emoționale ce permit a acționa 
echilibrat în contexte sociale variate și adaptarea eficientă în maniera stabilității și confortului 
(Cojocaru-Borozan M. (2017) [61, p. 400] „abilitatea de a înțelege și de a gestiona propriile emo-
ții, atunci când te confrunți cu o situație dificilă, nivelul maturității emoționale este unul dintre cei 
mai importanți factori care determină capacitatea de coping, fiecare persoană având un alt nivel de 
maturitate emoțională. Acesta poate crește și se poate îmbunătăți constant pe parcursul  vieții” (C. 
Thyra, 1996) [238]. 

Maturitatea emoțională este o alegere conștientă de a fi responsabili de impactul asupra 
altora și asupra lumii, a deveni conștienți de alegerile pe care le facem și de impactul acestor 
alegeri rezultate din confruntarea cu propriile limite (V. Marian, 2010) [114, p. 31]. Ab. Maslow 
a identificat următoarele caracteristici ce definesc personalitatea matură: optimismul, speranța, 
spiritul creator, perceperea eficientă a realității și relațiile comode cu sine, judecarea corectă 
a situației, deschiderea spre risc și necunoscut, mai puțină frică, veselia, seninătatea, optimis-
mul, bucuria de a munci. Personalitatea matură se afirmă prin: echilibru, stabilitate și disciplină 
emoțională, înțelegerea clară a scopului  vieții, atașamente personale adânci, acceptarea eului, 
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a celorlalți și a naturii; centrare pe probleme, abnegație, detașare, nevoie de singurătate, senti-
mente sociale profunde de identificare, simpatie, afecțiune, compasiune, relații sociale profunde 
și selective, simț filosofic și neostil al umorului, intuiție, forță și individualitate care își pune 
amprenta asupra stilului de viață, capabilă de a iubi, de a atinge scopuri, își manifestă temperat 
emoțiile, se cunoaște pe sine, reacționează adecvat la situație și este responsabilă social, trece 
peste deziluziile  vieții cu capul sus și cu speranța că va fi mai bine, capacitate de autonomie și 
independență personală, prin spirit critic și autocritic, capabilă să-și valorifice potențialitățile, 
de transformare și transfer axiologic, de a se bucura de satisfacțiile pe care i le oferă viața, au-
tonomie și independență personală, sunt trăsături pregnante ale personalității mature. Extrema 
maturității este infantilismul care, la vârsta adultă, se manifestă prin egocentrism (incapacitatea 
de a înțelege și a asimila trăirile altora, de a te acomoda la ce simt alții), regresie, apatie, an-
xietate, disociere, raționalizare (justificare prin argumente a unor porniri nedemne). Persoana 
egocentrică nu este capabilă de a se transpune în conștiința altora și a se adapta altor puncte de 
vedere [140, p. 68]. Emotivitatea apare cu putere în adolescentă; mânia, teama, neliniștea, gelo-
zia, invidia, afecțiunea, bucuria, curiozitatea sunt stări emoționale pe care adolescentul le resim-
te maxim. Dificultățile emoționale marchează comportamentul adolescenților nu întotdeauna 
negativ. Principala caracteristică a adolescenților este altruismul, aceștia fiind nonconformiști și 
luptători activi pentru îndeplinirea dorințelor lor [120, p. 408]. 

Mecanisme adaptive (de coping). Copingul este termenul introdus de psihologi care de-
scrie eforturile cognitive și comportamentale ale indivizilor realizate pentru a rezolva o situație 
ce reprezintă un factor generator de stres. Adaptarea se referă la toleranța și rezistența la stres. 
Mecanismul de coping vizează modificarea funcțiilor unui sistem pentru a face față cerințelor 
[200]. Rezumând asupra mecanismelor de coping, B. Gabrys și J. Langale (2011) concluziona, că 
totalitatea modalităților de control preventiv ce anihilează prezumtivele efecte negative ale unei 
situații adaptive sunt denumite mecanisme de coping: (a) adaptare: abilitatea umană de a se adapta; 
compartimentare: separarea gândurilor conflictuale în compartimente separate; (b) compensare: a 
face excesiv un lucru pentru a compensa o altă slăbiciune; (c) plâns: lacrimi de eliberare și căutarea 
de confort; (d) deplasare: mutarea acțiunii preconizate către o țintă mai sigură; idealizare: redarea 
punctelor bune și ignorarea limitărilor lucrurilor dorite; (e) identificare: copierea altora pentru a-și 
asuma caracteristicile; (f) intelectualizare: evitarea emoțiilor prin concentrarea pe fapte și logică; 
(g) sublimare: canalizează energia psihică în activități acceptabile; (k) înlocuire: lucrurilor rele cu 
lucruri bune; (l) anulare: acțiuni care „dezleagă” din punct de vedere psihologic faptele rele. Con-
chidem prin a aminti că „copingul nu este vindecător, ci este o adaptare, cea mai bună abordare 
fiind centrarea pe problemă [223]. 

Integritatea identității personale este un alt indicator al stilului existențial contemporan, 
abordat în lucrările filosofilor din perspectiva dezvoltării personalității. Diversitatea și mobili-
tatea accentuată a lumii contemporane și necesitatea de „armonizare” a influențelor multiple pe 
care le trăiește individul pe parcursul vieții a generat interesul pentru studiul identității, noțiune 
complexă ce întrunește elementele „culturală”, „națională”, „de gen”, „lingvistică”, „socială” 
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etc. În general, științele sociale utilizează termenul de „identitate pentru a descrie individualita-
tea persoanei și modul în care se exprimă aceasta. În sens îngust, identitatea este ceea ce oferă 
continuitate vieții interioare a omului, este partea stabilă, mereu identică cu sine însăși, din ființa 
umană, care este purtată de la o etapă la alta, între veghe și somn, prin toate experiențele vieții 
și care face din persoană un tot coerent. Identitatea și viața persoanei este legată de comunitățile 
din care aceasta face parte. Apartenența la o comunitate, are o influență majoră asupra identității 
persoanei. Identitatea trebuie înțeleasă în legătură cu rolurile pe care le are persoana de-a lun-
gul vieții și trăsăturile de grup din care face parte și care o definesc. Totodată, identitatea este 
strâns legată de nevoia de raportare la societate și de percepere a propriei autonomii” [140, p. 
14]. Noile interpretări sociologice văd diferit felul în care „individul este influențat de contextul 
său social și cel global și felul în care individul contribuie la acest context. Conștiința de sine 
ajută la diferențierea în mod continuu a aspectelor „culturale” de cele „personale” ale identității 
pentru dezvoltarea complexă a potențialului. Prin aceasta identitatea este un produs al scopuri-
lor și viziunilor persoanei care se reconstruiesc continuu, identitatea fiind definită ca proces de 
autodescriere în contexte sociale” [141]. 

„Procesul de construire a identității nu este simplu, important fiind înțelegerea complexită-
ții conceptului de „cultură”, ce depășește noțiuni ca etnie sau nivel de educație. Cultura este atât 
învățată, cât și înnăscută, cuprinde reguli și așteptări scrise și nescrise, credințe care se schimbă în 
timp. Apartenența la grupuri este în această perioadă puternic conectată la identitatea personală. 
În adolescență trebuie de pus accent pe includere, pentru a ajuta adolescentul să integreze diverse 
aspecte pozitive ale apartenenței la diverse grupuri într-o entitate personală constructivă, în care să 
se combine acordul cu idealul personal și respectul pentru trecutul personal. În multe societăți, in-
tegrarea profesională constituie o parte importantă a identității în această perioadă” [267, p. 443]. 
Din acest unghi de vedere, „obiectivele educației axiologice se impun a fi realizate prin strategii 
moderne și eficiente de motivare” [57].

„Valoarea oferă modele acceptate social de satisfacere a nevoilor proprii apreciată ca fiind 
semnificativă pentru individ. Dictate de cultură și societate valorile au o componentă personală re-
levantă ce rezultă din interacțiunea dintre valorile promovate socio-cultural și nevoile individului. 
Raportate la sistemul motivațional, valorile sunt expresia acceptată social, a trei tipuri de nevoi 
fundamentale, specific umane: nevoi ale individului în relație cu sine însuși, convertite în termeni 
de valorizare socială. E. Erickson (1988) a caracterizat „adolescența ca o perioadă critică în înde-
lungatul proces de formare a identității. Dificultatea pe care o întâmpină adolescenții când încearcă 
să pună bazele identității personale este desemnată prin termenul criză de identitate, finalizarea 
acesteia manifestându-se prin atingerea identității” [141]. 

„Criza de identitate, așa cum subliniază M. Pleșca (2019), surprinde momente dificile: ca-
pacitatea de rezolvare autonomă a problemelor sau luarea de decizii necorespunzătoare, proiecta-
rea reușită de perspective sau adoptarea de planuri ulterior abandonate; autoaprecierea adecvată a 
potențialului individual sau incapacitatea de evaluare corectă a valorii personale. Este etapa în care 
adolescentul se autodefinește ca elev, își stabilește cadrul de aptitudini și potențialul de dezvoltare 
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ulterioară”. După cum menționează P. Iluț‚ identitatea se prezintă ca un „subsistem uman respon-
sabil de orientarea acțiunilor și de evaluarea integralității persoanei” [102, p. 215]. Geneza acestui 
subsistem se orientează pe coordonatele: (a) „de la biologic-inconștient la reflexiv-intențional; (b) 
de la comportamente ce stau sub incidența directă și imediată a recompensei și pedepsei la morala 
autonomă bazată pe principii axiologice; (c) de la feedback-ul relațiilor interpersonale la factori 
macrosociali‚ în ultimul timp tot mai mult de natură global-planetară‚ care au determinații profun-
de asupra gândurilor și conduitelor cotidiene și‚ prin urmare‚ asupra proceselor de identificare și 
de reconstrucție a sinelui” [Apud; 141, p. 36]. 

Adolescenții, în mod normal, se caracterizează prin detașarea treptată de părinți și atașa-
rea la grupul de prieteni, de semeni. Independența, autonomia și identitatea se manifestă inde-
pendent. În cazul carențelor familiale (afective, educaționale, materiale sau de altă natură), ado-
lescenții se detașează emoțional de familie, devenind vulnerabili. Pentru a elucida identitatea, 
am valorificat operaționalizarea lui J. Marcia, care a dezvoltat teoria identității a lui E. Erikson, 
bazată pe două dimensiuni: maturitate și asumarea identității [96]. „Identitatea personală evo-
luează de-a lungul  vieții și include aspecte asupra cărora nu se reușește controlul” [241]. Din 
perspectivă individuală, se poate spune că „integritatea este o chestiune de opțiune personală 
care ține de asumarea unui set de valori, de norme etice de conduită profesională și personală, 
de asigurarea unui anumit grad al respectului de sine”. Din exterior, integritatea individului 
este evaluată și cuantificată fie prin prisma elementelor ce configurează conștiința colectivă, 
fie prin prisma conformării cu regulile obligatorii”. Integritatea alături de comportamentul etic, 
stau la baza succesului unui proces de leadership de lungă durată. Integritatea personală pre-
supune ca acesta să fie autentic cu propria sa persoană. Un om integru este un om care ține la 
principiile sale, o persoană ce acționează fără părtinire, evaluează cazuri în care este implicat 
și care își îndeplinește sarcinile, dovedind probitate. A fi o persoană integră presupune a acorda 
și celorlalți prezumția de integritate personală fiind determinată de conduita etică a individului. 
Etica reprezintă totalitatea normelor de conduită morală. În Dicționarul limbii franceze, „morala 
este definită ca fiind știința binelui și a răului, la baza moralei fiind principiile demnității, res-
ponsabilității, libertății, solidarității, dreptății și carității” [191].

„Adolescența este marcată de dezvoltarea biologică, extrem de importantă pentru formarea 
imaginii de sine și a identității „ce va asigura unicitatea persoanei, nevoia de apartenență și de 
identificare cu un grup de vârstă, sex sau ocupațional” [93, p. 72]. Identitatea de gen vizează 2 
componente distincte: conștiința calităților biologice și ale celor sociale fapt ce a generat apariția 
termenilor: sex pentru definirea calităților biologice ce marchează deosebirile dintre bărbați și 
femei și gender sau gen, ce indică trăsăturile socioculturale [96, p. 92]. Actualmente, accentul se 
pune pe socializarea genurilor și promovarea unor norme sociale [164]. 

Integritatea identității personale (de gen) se referă la identitatea de gen, etnică și vocați-
onală, rolurile de gen fiind învățate. „Identitatea de gen se construiește prin socializarea genului: 
rețeaua socială a adolescentului – părinții, frații, surorile, bunicii, prietenii, colegii, vecinii – im-
primă copilului modele, norme, valori legate de masculinitate și feminitate. Părinții trebuie să fie 
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parteneri în rolurile parentale, e nevoie de comunicare și respect mutual pentru ca adolescenții să 
achiziționeze o identitate socială de gen pozitivă (Santrock, 1996). Principalele surse de informare 
în procesul socializării sexuale sunt: mass-media, internetul, revistele de profil, grupul de prieteni” 
[96, p. 32], [43, p.136-137].

Managementul timpului este indicatorul care arată asupra necesității de a ține timpul și 
viața sub control „pentru a fi un bun manager al timpului și a putea fi: eficient, mulțumit, promovat, 
nestresat și a avea controlul asupra timpului ca să-ți realizezi potențialul individual și să te simți 
deplin satisfăcut de rezultate” [223]. „Pur și simplu nu am suficient timp pentru a face tot ce trebuie 
să fac”. Nu e problema insuficienței de timp pentru tot ceea ce trebuie să facem, problema este că 
dorim să facem prea multe lucruri într-un anumit interval de timp” [241].

Mind Tools (2016) definește gestionarea timpului drept „modul în care te organizezi și 
planifici cât timp petreci pentru activitățile specifice. Suprasolicitarea este unul dintre motive-
le-cheie pentru care oamenii se simt stresați” [244, p. 148]. „Managementul timpului a devenit 
un component familiar al cărților de management și a mișcării de auto-perfecționare în ansamblu. 
Sentimentul de neputință apare atunci când oamenii simt că-și gestionează „ineficient” timpul. 
Atitudinile față de timp variază de la cultură la cultură și de la persoană la persoană. În Occident, 
relevăm tendința atitudinii liniare, or, acolo, „timpul este bani”. Suntem un produs al dezvoltării 
noastre culturale. Atitudinea față de timp e afectată de preferințele personalității determinând opți-
unea pentru stilul de viață în raport de managementul timpului” [237], [233, p. 425].

În ultimele două decenii, importanța gestionării timpului, în context organizațional a ob-
ținut mai multă recunoaștere. Orlikowsky și Yates (2002) atribuie creșterea semnificației dimen-
siunii temporale. Garhammer (2002) a indicat rapiditatea vieții (Major și colab., 2002; Trueman 
și Hartley, 1996). Expresia „managementul timpului” în sine este înșelătoare deoarece timpul nu 
poate fi gestionat, fiind un factor inaccesibil. Cu toate acestea, modul în care o persoană folosește 
timpul se poate datora predispoziției persoanei. Reținând acest aspect, Eilam și Aharon (2003) 
teoretizează că „managementul timpului este un mijloc de control al activităților”, „autogestiona-
rea timpului este supravegherea și reglarea sinelui”, „timpul este o resursă ce poate fi măsurată și 
este natural limitat”, „economisirea timpului se poate realiza prin managementul timpului” [234, 
p. 186]. „Teoria managementului timpului a evoluat de-a lungul anilor prin prisma celei de-a a 
doua, a treia și acum a patra generație – fiecare generație se îmbunătățește aparent față de cele 
care au venit înainte. Pe scurt, abordarea primei generații își propune să aducă ordinea în haos prin 
organizare și este automatizată prin utilizarea instrumentelor „a face”. În schimb, a doua generație 
se concentrează asupra protecției timpului personal pentru a fi eficient și vizează planificarea și 
pregătirea, în timp ce a treia generație se concentrează pe prioritizarea obiectivelor. Obiectivele 
sunt stabilite prin interogare profundă și reflecție și sunt realizate prin utilizarea pragmatică a in-
strumentelor de gestionare a timpului, precum programarea săptămânală. Lipsa de prioritizare este 
un mare inamic al managementului eficient al timpului. Prezența unui scop clar inspiră acțiunile, 
dinamizează eforturile și creează energie pozitivă, care te va stimula trecând prin testarea timpului. 
Onorarea valorilor asigură minimizarea rezistenței interne” [230]. 
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Tabelul 2.8. Descriptorii vectorului psihofiziologic
Vectorul

stilului existențial
Indicatorii psihofiziologici

ai stilului existențial
Descriptorii

stilului existențial

Psihofiziologic

Sanecologia existenței
Maturitate psihoemoțională
Mecanisme adaptive 
Integritatea identității personale 
Managementul timpului 

Afirmarea prin stil de viață sănătos
Stabilitate emoțională în situații tensionante
Rezistența la influența factorilor stresogeni
Responsabilitatea pentru orientările axiologice 
Competența de management al timpului 
Disciplinare socială 

Formulăm criteriile de evaluare a stilului existențial pentru vectorul psihofiziologic: 
(a) orientare sănătoasă a comportamentului psihofiziologic, (b) echilibru emoțional. 

Tabelul 2.9. Valorile și indicatorii stilului existențial pentru vectorul motivațional
Vectorul 

stilului existențial Indicatorii motivaționali ai stilului existențial Valorile

Motivațional

Sistemul orientărilor axiologice
Paternurile semnificative de consum
Independența în alegerea strategiilor de realizare a aspirațiilor
Prioritizarea libertății 
Autonomia deciziilor 
Intelectualizare prin autoeducație permanentă

Cult
Original
Integru
Liber 
Autonom 
Motivat

Criteriile de evaluare a stilului existențial pentru vectorul motivațional se referă la: 
(a) motivația intrinsecă pentru adoptarea unui stil sănătos de viață, (b) puterea de a lua decizii 
adecvate; (c) interesul pentru autoeducație permanentă și dezvoltare personală. 

Descrierea indicatorilor vectorului motivațional 
al stilului existențial contemporan

Sistemul orientărilor axiologice este rezultatul unei permanente negocieri între nevoile gru-
pului și cele individuale. Prin urmare, la nivel individual, „valorile sunt coordonate în funcție de 
relevanța lor din punct de vedere personal, într-un sistem ierarhic, coerent, propriu fiecăruia” [Apud, 
15, p. 408]. Se abordează problema temelor existenței persoanei care sunt definite de filosofi ca teme 
„de esență valorică majoră ce țin de analiza de sine a persoanei, fiindcă fenomenul existenței este 
axat pe o preocupare permanentă de sine. Fiecărei vârste și generații îi corespund anumite atitudini, 
idealuri, modele de existență, sisteme de valori, care îi sunt proprii și o reprezintă” [85, p. 109]. 
Temele de existență se constituie în „tendințe psihologice și morale profunde ale persoanei, ce vin 
din nevoia axiologică de a oferi și de a dobândi un rost valoric pentru propria persoană, familie și 
viață”, modelele de existență fiind definite drept „forme, stereotipuri preluate, imitate, reconstituite, 
acceptate și manifestate în conduita acesteia”. Autoarea identifică 5 teme de existență pe care le re-
găsim și ca preocupări/probleme ale adolescenților (căutarea de sine, descoperirea de sine, datoriile 
morale, nevoia de autodepășire, rostul existenței, independența în alegerea strategiilor de realizare a 
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aspirațiilor). În respectivul context, e de remarcat că „statutul adolescentului în lumea contemporană 
este relativ complicat prin creșterea perioadei de dependență economică și emoțională”. Astfel, o 
semnificație deosebită o are și dobândirea independenței (material-economică, emoțională – afectivă 
și de apartenență, de mentalitate – valori) [Apud, 36, p. 64], iar „orientările axiologice, în opinia Н. Г. 
Шестирекова (2020), apar ca o calitate complexă, integrală și dinamică a personalității care reflectă 
atitudine particulară și dinamică în raport cu valorile spirituale și materiale, cu viața, societatea, 
știința, cultura, educația și față de sine” [277], [270]. 

Esența noțiunii orientări axiologice include structura și componentele. Premisele pen-
tru interpretarea științifică a orientărilor axiologice sunt elucidate în a doua jumătate a sec. XX, 
fiind reflectate în domeniul filosofiei, psihologiei, sociologiei și pedagogiei. Reprezentanții gân-
dirii filosofice (Н.Е.Хабибова, Ф.С.Файзуллин), studiind esența orientărilor axiologice, explică 
constituirea acestora prin procese de autocunoaștere și căutare a sensului vieții. În psihologie, 
„orientările axiologice sunt interpretate ca și componente în structura personalității, concentrate pe 
analiza legităților dezvoltării acestora. Conștientizarea esenței conceptului de orientări axiologice 
– rezultat din variate abordări filosofice, psihpedagogice și sociologice – a permis să înțelegem un 
sistem complex ce include idealuri spirituale, umanismul, conștiința civică și estetică, formate prin 
cunoașterea valorilor naționale și a culturii mondiale” [262, p.26]

Paternurile semnificative de consum reprezintă stilul datorită asumpției că „suntem ceea 
ce consumăm”. Pe de altă parte, „consumul ar putea fi cauzat de stilul de viață. „Prin consum se 
înțelege folosirea unor bunuri pentru satisfacerea nevoilor oamenilor și folosirea mijloacelor de 
producție pentru crearea de bunuri materiale etc. Stilul de viață include comportamente de con-
sum. De exemplu, grupurile sunt identificate utilizând indicatori de consum cultural: cât de des 
citește cărți, tipul cărților citite, operă, teatru, concerte, cât de des se uită la televizor, la ce tip de 
programe ș.a.m.d. În momentul actual, caracterizat prin sintagma „societate de hiper-consum”, 
asistăm la o supradimensionare fără precedent a dorințelor de consum, asociată cu o schimbare 
fundamentală în plan cultural valoric. O soluție la această situație circulară constă în măsurarea 
stilurilor de viață, folosind preferințe, interese, opinii, valori” [291]. 

Literatura de specialitate demonstrează fără echivoc faptul că trăim într-o „civilizație con-
sumeristă”, „civilizația dorinței” (Lipovetsky, 2007), după cum a fost supranumită, bazată pe sti-
mularea continuă și agresivă a cererii, pe crearea permanentă de noi și nenumărate „nevoi”, pe 
care suntem orientați să le satisfacem imediat. Autori unor studii de filosofie afirmă, că sintagma 
potrivită pentru caracteristicile prezentului este aceea de „societate de hiperconsum”. Putem spune 
că, prin consum, facem un exercițiu de construcție identitară – ceea ce alegem să consumăm reflec-
tă apartenența noastră la un anumit grup, ne exprimă valorile” [144, p. 529].

„Perspectiva normativă de abordare a consumului în anumite teorii, cu precădere spre înce-
putul secolului XX și o revitalizare în anii 2000, este analizată dintr-un punct de vedere mai degra-
bă normativ. Se pornește de la teoriile nevoilor umane, cel mai frecvent sintetizate sub forma unei 
piramide (teoria lui Maslow), lucrurile care pot fi consumate fiind împărțite în necesare și inutile. 
Tradiționaliștii sunt adepții unei vieți simple, adeseori ghidate religios: consumul individual are un 



78

rol de supraviețuire, deseori fiind subsumat nevoilor mai largi ale comunității (ar fi patern de con-
sum tradiționalist). Ecologiștii nu sunt de acord cu consumerismul din cauza impactului probabil 
negativ asupra mediului înconjurător, valorile și motivațiile lor sunt însă cu totul altele față de cele 
ale tradiționaliștilor (ar fi patern de consum ecologist). Din perspectiva protecției consumatorului, 
considerăm că educația pentru un consum sănătos este un răspuns potrivit, care poate genera o 
schimbare durabilă a patternului actual de consum către un comportament mai generos în viziune 
intergenerațională și care să susțină totodată un înalt nivel al calității  vieții pentru generațiile ce 
coexistă și se succed” [213]. Educația pentru un consum sănătos reprezintă un proces complex 
ce ar trebui implementat cu caracter de obligativitate la nivelul ciclului primar și secundar de șco-
larizare” [19]. 

„Consumul de idei și emoții vizează orientările teoretice recente postmoderniste ce atribu-
ie o importanță ridicată satisfacerii nevoilor superioare (clasificarea piramidală). Având în vedere 
că a fost atins un nivel ridicat al calității vieții, după aceste criterii fundamentale îi este acordată 
prioritate perspectivei individului ca ființă socială. Adolescenții au nevoie de afirmare personală și 
recunoaștere socială. Aceștia vor să fie cunoscuți prin lucrurile care îl fac unici sau cel puțin dis-
tincți, decât prin apartenența la un anumit grup social de tipul claselor sociale. Pentru a-și satisface 
aceste nevoi individul trebuie să consume lucruri care îi etalează poziția distinctă în societatea sau 
comunitatea în care trăiește. Pentru Featherstone (2007), reprezentat de seamă al acestei paradig-
me, consumul implică atât emoții, cât și raționalitate. În postmodernitate, aproape orice este artă: 
„cultura are o nouă semnificație prin saturarea cu mesaje și semne până la punctul în care putem 
considera că totul din viața socială a devenit cultură. Din acest motiv trebuie să căutăm distincțiile 
dintre indivizi nu numai pe verticală, conform teoriilor clasice ale claselor sociale, ci și pe orizon-
tală, conform teoriilor moderne ale stilurilor de viață” [111, p. 8]. 

„În postmodernitate, consumul este un dialog permanent cu ceilalți într-un context cul-
tural. Consumul, privit ca și context, este definit așadar de trei axe: standardizare, tematizare și 
simplificare. Paradigma postmodernistă explică modul în care indivizii combină lucrurile, care în 
fond sunt consumate de majoritate, oferă distincții, generând stilurile de viață. Educația pentru un 
consum sănătos este partea esențială a protecției drepturilor și intereselor consumatorului, fiind un 
instrument eficient pentru promovarea reflexivității în comportamentul de consum, pentru infor-
marea indivizilor asupra drepturilor lor de consumatori și pentru formarea abilităților individuale 
necesare pentru o autoguvernare inteligentă” [32]. „Un impact important asupra sistemului valo-
ric, care stă la baza patternului actual de consum, îl are mesajul mass-media, care, din păcate, în 
prezent, realizează o educare pe contrasens a consumatorului, promovând non-valori precum lăco-
mia și excesul. Există lipsa unui consens asupra valorilor ce trebuie promovate în educația pentru 
un consum sănătos și sustenabil, asupra conceptului de calitate a vieții pe care un consum sănătos 
ar trebui să o susțină” [23, p. 9].

Modelul sănătos de consum descrie aspecte culturale, sociale, ecologice ale vieții, astfel 
încât satisfacerea nevoilor generațiilor de astăzi să nu se repercuteze negativ asupra posibilităților 
generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile, atât în spiritul ideii justiției inter-generaționale, cât și 
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în spiritul justiției intra-generaționale. Sănătatea individului, a familiei, a organizației, a comuni-
tății și a mediului este premisa care asigură împlinirea vieții umane. Educația pentru patternurile 
de consum asigură împlinirea ființei umane ca instrument esențial al protecției drepturilor și inte-
reselor consumatorului [144].

„Independența în alegerea strategiilor de realizare a aspirațiilor se referă la autonomia 
în baza unui sistem de atitudini personale bine conturate și auto-acceptate. Studiul aspirațiilor este 
una dintre căile de cercetare cele mai interesante pentru a înțelege raporturile dintre individ și so-
cietate. În psihologia socială și în sociologie conceptul de valoare a fost diluat în cei de normă și 
atitudine, dar, folosindu-le pe acestea din urmă, se pierde sau se neglijează un conținut psihosocial 
specific și relevant în explicația și predicția mentalităților și conduitelor individuale și grupale. Ni-
velul de aspirații se referă la scopurile, expectațiile, revendicările unei persoane privind realizarea 
sa viitoare într-o sarcină dată. Una mai aproape de adevăr ar fi că nivelul de aspirație este nivelul 
performantei într-o sarcină pe care individul încearcă să o atingă în mod explicit, cunoscând ni-
velul performanței anterioare, legat de această sarcină. Aspirațiile se alimentează din dinamica 
activității la care se angajează în rezolvarea problemei” [124]. 

„Prioritizarea libertății este indicatorul ce argumentează necesitatea conștientizării de că-
tre adolescenți a potențialului individual, a proiectării schimbării și dezvoltării, a individualizării 
autorealizării, a comunicării asertive și autoedificării axiologice, a autorealizării și autoafirmării 
profesorului, care rezistă presiunilor din afară și care permite educaților să acționeze liber ex-
primând inițiative în situații cotidiene. În contextul adevărului științific cu valoare axiomatică 
precum, că scopul prioritar al existenței umane este formarea stilului de viață autonom, pedagogia 
postmodernă propune analiza libertății ca valoare supremă a educației” [105, p. 54]. „Imperativul 
libertății implică capacitatea de a învăţa continuu, de a transforma orice experiență educațională 
într-un fapt util împlinirii sale, de a-și problematiza dezvoltarea personală, de a reacționa pozitiv 
la oportunități/alternative de perfecționare, de a alege între mai multe posibilități, de a proiecta și 
realiza schimbări progresive în carieră, de a fi perseverent și coerent, de a menține autoritatea și 
responsabilitatea socială” [126, p. 142]. „Adolescenții au nevoie să înțeleagă drepturile, au nevoie 
de sprijin pentru a-şi dezvolta abilități care să le permită un bun control asupra  vieții lor, să-şi 
asume responsabilități și să aibă un rol activ în societate. Esențial este ca adolescenții să aibă ac-
ces la informații corecte și la sprijinul potrivit atunci când drepturile le sunt încălcate” [5, p. 60]. 
„Important este faptul că „libertățile fundamentale sunt recunoscute și garantate: libertatea indivi-
duală, libertatea conștiinței, libertatea de exprimare, libertatea întrunirilor, libera circulație, iar 
ca drepturi fundamentale: dreptul la viață, dreptul la apărare, dreptul la viața intimă, dreptul la 
învățătură și altele” [5, p. 64], privind câștigarea unor libertăți de alegere generată a adolescen-
ților: credibilitate, predictibilitate, disponibilitate, civilitate, responsabilitate, mutualitate” [231]. 

„Adolescența este vârsta perfectă pentru autoresponsabilizarea pentru viața proprie de adult. 
Adolescenții trebuie să învețe un echilibru între libertate și responsabilitate” [239]. În concluzie, 
pentru a putea deveni adulți responsabili, este necesar ca adolescenților să li se ofere libertatea de 
a-și gestiona timpul, de a admite unele greșeli în timp din care să învețe.
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Autonomia deciziilor reprezintă nu doar independență materială, detaşare, acțiune, în-
credere în sine, individualizare, ci, mai cu seamă maturitate emoțională și independență afectivă 
[190, p.31]. Structura autonomiei include dimensiunile: comportamentală – activă, care vizea-
ză funcționarea independentă, autoreglarea și acționarea în baza propriilor decizii; cognitivă 
– încredea în sine, controlul asupra propriei vieți, capacitatea de a lua decizii fără o validare so-
cială; afectivă – individualizarea față de părinți și renunțarea la dependența față de ei” [64]. Au-
tonomia are o semnificație asemănătoare cu independența. În multe cazuri unul dintre termeni 
este definit ori explicat prin intermediul celuilalt: „autonomia este independența personală”; 
„autonomia este un fenomen ce implică independență în acțiune, vorbire și gândire”; „autono-
mia înseamnă independență”. Independența rezultă din „atitudini autonome în care individul 
este (relativ) neinfluențat de opiniile celorlalți”, pe când „autonomia personală este o trăsătură 
a personalității ce se reflectă în acțiuni conforme deciziilor proprii și constă în capacitatea de 
autodeterminare, capacitatea de a lua singur decizii cu privire la propria viață și în capacitatea 
de a îndeplini aceste decizii”; „autonomia valorică se exprimă în constituirea unor convingeri și 
principii, rezistente la presiunea celorlalţi” [8, p.99-114].

Intelectualizarea prin autoeducație permanentă implică evitarea emoțiilor distructive 
prin concentrarea pe raționalizare. „Autoeducația vizează aspecte ale dezvoltării personalită-
ții, cele intelectuale, morale, psihofizice/corporale, religioase, estetice, spirituale, profesionale 
etc. Din această perspectivă, subiectul uman, eliberat de orice dependență sau constrângere 
acțională, își stabilește scopuri și obiective și își mobilizează resursele pentru atingerea fi-
nalităților și a dezideratelor propuse. Astfel, persoana devine actor al propriei formări, adică 
din obiect se transformă în subiect”. I. Comănescu consideră, că „în sens larg, autoeducația 
include întreaga gamă a influențelor autoformative, în sens restrâns, este munca individuală 
în scopul automodelării unor capacități intelectuale, sentimente, atitudini și trăsături de per-
sonalitate”. Din perspectiva autorului, „autoeducația este propulsată din interior” [Apud, 6, 
p. 34]. A. Barna definește „autoeducația ca activitate a ființei umane desfășurate în scopul 
perfecționării propriei personalități” [15, p.31]. Explicând „autoeducația ca activitate conști-
entă, sistematică, direcționată spre perfecționarea propriei personalități, scop ales pe baza unei 
decizii personale de autoangajare și depunere a unor eforturi proprii”, El. Macavei consideră 
importante cinci „componente sau direcții ale autoeducației: cunoașterea de sine, evaluarea 
de sine, diagnoza și decizia, formarea și transformarea de sine” [113, p.20-21]. Cercetările 
din științele educației arată, că „acțiunile de autoperfecționare sunt complexe: automotivare, 
automodelare, autoformare, autodezvoltare, autocontrol, autodisciplinare, autoconducere, 
autocorecție, autoreglare, autorealizare” [80, p. 268]. De asemenea, „autoeducația presupune 
autocunoașterea, ce reprezintă explorare a eului, are rolul de reglare a comportamentului în 
acord cu exigențele sociale și cu propriile aspirații” [16, p. 63].

„Ca activitate pedagogică, desfășurată în scopul autoformării și a propriei perfecționări, 
autoeducația are caracter subiectiv, autoreglator, corelativ și procesual deoarece prezintă continu-
itate între educație și autoeducație” [Ibidem, p. 65]. 
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Tabelul 2.10. Descriptorii vectorului motivațional al stilului existențial contemporan
Vectorul stilului 

existențial
Indicatorii motivaționali 

ai SEC
Descriptorii

stilului existențial contemporan

Motivațional

Sistemul orientărilor 
axiologice
Patternurile semnificative 
de consum
Independența în alegerea 
strategiilor de realizare a 
aspirațiilor
Prioritizarea libertății 
Autonomia deciziilor 
Intelectualizare prin 
autoeducație permanentă

Automotivare pentru asimilarea valorilor culturii
Tendința spre autodepășire și definire a idealului 
Orientare spre satisfacerea nevoilor superioare 
Interes pentru consumul cultural 
Promovarea consumului sănătos 
Originalitate și integritate în conduita socială
Preferințe pentru autonomie strategică 
Dinamism existențial
Tendință spre libertatea gândirii și a exprimării
Inițiative de învățare și autoperfecționare continuă
Motivație de afirmare a Eu-lui
Autoangajare și centrare pe perfecțiune

„Autoeducația este o continuare, un rezultat și o desăvârșire a educației, prin prisma căreia 
educația devine permanentă. Influența autoeducației asupra eficienței formării stilului existențial 
este esențială pentru crearea ambianței emoționale pozitiv-constructive. Autoreglarea emoțiilor 
prin autoeducație contribuie la dezvoltarea personală, adevăratele valori ale contemporaneității 
fiind intuiția, blândețea, simpatia, acordul, complicitatea” [63, p. 45]. Prin autoeducație, educația 
își pregătește devenirea permanentă [287]. Tabelul 2.11 prezintă valorile și indicatorii vectorului 
social al SEC.

Tabelul 2.11. Valorile și indicatorii stilului existențial contemporan (vectorul social)
Vectorul SEC Indicatorii sociali ai stilului existențial Valorile

SOCIAL

Calitatea interacțiunilor comunicative
Cultura raporturilor cu familia
Responsabilitate moral-etică
Spirit autocritic și simț al umorului
Afirmare, recunoaștere și autoritate 
Autoeficacitate/eficiență, integrare socială și satisfacție

Asertiv
Altruist
Spiritual
Optimist
Umor
Autorealizat
Eficient

Descrierea indicatorilor vectorului social al stilului existențial
„Valorile sociale, în măsura în care sunt interiorizate de către individ, se situează în aceeași 

zonă ca și atitudinile, care, generalizate și cristalizate la nivelul personalității individului se trans-
formă în principii și acțiuni dezirabile ajungând aproape până la identitate. Valorile internalizate 
devin reguli orientative ale vieții și activității oamenilor. Provocarea la care trebuie să răspundă 
adolescenții este să transforme valorile aprobate social în valori personale” [285].

Calitatea interacțiunilor comunicative este indicatorul SEC interpretat ca element funda-
mental al existenței umane. „Semnificația conceptului interacțiuni comunicative s-a extins în timp 
fiind utilizat în variate domenii ale vieții și ale științei, căpătând accente lingvistice, psihologice, 
psihosociale, filosofice, matematice, pedagogice etc. Radiografia tipurilor de relații interpersona-
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le include: comunicarea în relațiile profesionale (şef-subordonat), comunicarea în relațiile profe-
sor-elev, comunicarea în relațiile medic-pacient, comunicarea în relațiile între prieteni, comunicarea 
în relațiile de conviețuire, comunicarea în relațiile intrafamiliale (părinți-adolescenți), comunicarea 
în relațiile cu vecinii etc. Viața ne demonstrează că fiecare dintre noi trăiește patru „roluri” sau patru 
poziții de viață fundamentale în relațiile cu alte persoane. Orice relație are grade diferite de profunzi-
me. Un nivel redus al comunicării determină o relație superficială sau formală. Modul de relaționare 
cu ceilalţi generează simpatii sau antipatii. Comunicarea joacă un rol foarte important în dezvoltarea 
unor relații pozitive” [180, p. 56]. Din perspectivă axiologică „de competența de comunicare bine 
formată au nevoie participanții la comunicare pentru a interacționa adecvat în contexte diferite” [111, 
p. 205]. E. Berne a definit această stare a eului ca „patern comportamental”. „Dacă adolescenții in-
teracționează intens, cresc șansele optimizării comunicării, ceea ce conducela creșterea capacității de 
a împărtăși aceleași interese și preocupări. Gradul de implicare al persoanei într-o interacțiune prin 
comunicare, depinde de gradul de satisfacție pe care îl asigură relația. Satisfacția personală se reflectă 
pozitiv asupra imaginii de sine, devenind indicator al valorii persoanei și al satisfacției interpersonale 
constituind un indicator al atașamentului la grup. Situațiile de criză presupun îngrădirea libertății 
de acțiune. Este recomandabil a valorifica strategii de monitorizare a crizei prin comunicare pentru 
menținerea imagini de sine pozitivă” [119, p. 123-126].

Cultura raporturilor adolescenților cu familia este indicatorul care se referă la orientarea 
spre lume, la nevoia de a fi liberi în a-și gestiona propria viață și la nevoia de a fi autonomi. O 
relație securizantă cu părinții le oferă adolescenților un spațiu confortabil. „Autonomia adolescen-
ților presupune că aceștia învață să evalueze persoane și contexte, să gândească pentru ei înșiși, să 
aibă opinii diferite de cele ale părinților, încep să se vadă pe sine ca indivizi separați, cu propriile 
valori, scopuri, convingeri și emoții” [83]. „Contradicția adolescenței vizează solicitarea recunoaș-
terii maturității, de aceea adolescenții pretind la drepturi pe care nu le pot folosi. Poziția altruistă 
a părinților favorizează comportamentul pozitiv al adolescentului – cooperarea, interacțiunea cu 
cei din jur” [52, p. 52]. „Coeziunea familiei se manifestă, în special, prin următoarele elemente: a) 
ajutorul părinților acordat adolescenților; b) traiul în comun (în casa părintească se stabilesc și se 
respectă anumite tradiții, obiceiuri); c) relații intercomunicative (se dezvoltă tot mai mult relațiile 
de cooperare, însă pot persista relații de dominare, de tutelare sau de neamestec) etc.; d) atașamen-
tul față de părinți (părinții rămân persoane de încredere) [145, p.48-54].

„Responsabilitatea moral-etică este indicatorul SEC care se referă la viața personală, la 
rolurile indivizilor clar definite, fiecare având responsabilități. Pentru a se păstra sensul identității 
se cere responsabilitate, independență, libertate de gândire, discurs și acțiune, eliberarea de tea-
mă de cenzură sau pedeapsă. Respectul și stima de sine sunt esențiale” [187]. Tendința de afirmare 
a eului la adolescenți începe în pubertate” [146]. 

Spiritul autocritic și simțul umorului stimulează o adaptare ușoară la situații, la probleme, 
asigurând performanțe mai bune și socializare eficace. De asemenea, adolescenții care apreciază 
și încurajează umorul sunt plăcuți de colegii lor și sunt capabili să facă față traumelor copilăriei. 
Simțul umorului, de altfel, îi ajută pe copii socializare [292]. 
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Afirmarea, recunoașterea și autoritatea este indicatorul stilului existențial care a generat 
multiple semnificații cu profunde conotații referitoare la dezvoltarea personală și orientarea profe-
sională a adolescenților. Prin afirmare se înțelege acțiunea de a se afirma și rezultatul ei – conso-
lidarea imaginii de sine pozitivă, adeverire, manifestare deosebită. Recunoașterea vizează apre-
cierea sau admiterea unui fapt ca fiind bun și valabil, considerație, confirmare, întărire, validare, 
acceptare, apreciere, considerație (publică a meritelor). Autoritatea este puterea de a impune 
cuiva ascultare sau prestigiul de care se bucură cineva [288]. 

Tabelul 2. 12. Descriptorii vectorului social al stilului existențial contemporan
Vectorul SEC Indicatorii sociali ai SEC Descriptorii SEC

Social

Calitatea interacțiunilor comunicative
Cultura raporturilor cu familia
Responsabilitate moral-etică
Spirit autocritic și simțul umorului
Afirmare, recunoaștere și autoritate 
Autoeficacitate/eficiență integrare 
socială și satisfacție

Asertivitate în comunicare
Empatizare în contextul comunicării
Orientare altruistă și centrare pe alții
Asumarea responsabilității spirituale 
Abordare optimistă a problemelor
Puterea de a se face respectat/ă
Valorizarea umorului 
Curajul de a înfrunta greutățile
Controlul eficient al resurselor 
Implicare în activități de învățare socială
Încredere în sine și vigilență personală
Autorealizare prin eficiență personală 

Autoeficacitatea/eficiența, integrarea socială și satisfacția arată asupra modului în care 
individul își controlează propriile resurse. Dacă resursele implicate în realizarea obiectivelor vor fi 
minimale, iar rezultatele obținute – maximale, atunci putem recunoaște eficiența personală. Auto-
eficacitatea reprezintă un indicator important al implicării active a adolescenților în activitățile de 
învățare, fiind încrezători în propriile capacități de studiu adolescenții rezolvă cerințele formulate, 
utilizând strategii mai bine organizate [289]. În opinia M. Cojocaru-Borozan (2016) „adolescenții 
se autodetermină prin orientarea emoțională” și prin „spectrul expresiilor emoționale”. Cele mai 
intense emoții se declanșează ca urmare a schimbării imaginii de sine ca urmare a conștientizării 
autoeficacității personale. Autoevaluarea obiectivă a reacțiilor emoționale este una dintre condiți-
ile eficienței” [62, p. 43].
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2.4. Concluzii la capitolul 2.
Caracterul paradigmatic al crizei mondiale a educației, în general, și al crizei valorilor, în 

special, se reflectă în criza valorilor fundamentale și afectează modelele existenței umane. În con-
dițiile crizei valorilor, se constată faptul că sistemul valorilor educației contemporane nu satisface 
deplin necesitățile și expectanțele umanității. Acestea provoacă dubii privind adecvanța modelelor 
tradiționale de viață și determină identificarea unor valori ale existenței umane corespunzătoare 
epocii contemporane. Din aceste rațiuni, astăzi au devenit extrem de actuale provocările privind 
adoptarea unui stil de viață, definit ca „stil existențial”. Dinamismul contemporaneității are un im-
pact esențial asupra formării la adolescenți a stilului existențial, determinând suplinirea permanen-
tă a sistemului de valori cu noi conținuturi axiologice generate de fenomenul schimbării. În aceste 
condiții, adolescenții, aflați la vârsta autodeterminării personale, sunt în căutarea unui referențial 
axiologic adecvat contemporaneității și care le-ar asigura integrarea socială eficace. Sistemul de 
valori ale contemporaneității, exprimat într-un stil existențial contemporan, poate fi definit din 
perspectiva nevoilor specifice adolescenței. 

Cercetarea experimentală preliminară arată că adolescenții atribuie o mare importanță liber-
tății, autorealizării, responsabilității, autonomiei și rezistenței, valori atât de necesare în contextul 
actual al crizei valorilor. Altruismul, disciplinarea și originalitatea au fost apreciate cu rangul II, 
la rangul III adolescenții au apreciat demnitatea și optimismul. Ratingul orientărilor axiologice ale 
adolescenților (de la I la V) au condus la deducția, că, deși aceștia au ales ca priorități axiologice 
sănătatea, motivația, maturitatea, eficiența, le-au atribuit acestora doar rangul V. În aceeași ordine 
de idei, de rangul IV sunt apreciate valorile: cultură, autocritica, spiritualitatea și integritatea. 
Această situație dovedește conștientizarea insuficientă a ponderii acestor valori pentru dezvoltarea 
și eficiența personală.

În acest context, în consonanță cu preceptele teoretice, descrise în capitolele 1 și 2 ale tezei, 
din perspectiva particularităților specifice adolescenței, menționăm importanța clarificării structuri 
și a conținutului de semnificații a conceptului „stil existențial contemporan al adolescenților”, 
care, din punctul nostru de vedere, semnifică organizarea conduitei pe dimensiunea/vectorul psi-
hofiziologic, a vectorului motivațional și a vectorului social, fiecare dintre acestea înglobând valori 
specifice, ce asigură un mare grad de flexibilitate, adecvanță și conformitate societății contempora-
ne în schimbare. Eficiența autodeterminării adolescenților și caracterul actualizat al sistemului de 
valori la nivelul unui stil de viață, definit și ca stil existențial, în acord cu cerințele contemporane-
ității, constituie o direcție strategică principială. În cap. 3 descriem contextul valorificării Modelul 
conceptual al SEC (indicatori, descriptori, criterii și valori ale stilului existențial) necesar ca pre-
misă teoretică pentru conceperea și implementarea Programului strategic orientat spre formarea 
stilului existențial al adolescenților.
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3. PARCURSUL EXPERIMENTAL AL FORMĂRII STILULUI 
EXISTENȚIAL AL ADOLESCENȚILOR

3.1. Demersul experimental al evaluării stilului existențial al adolescenților
Rezultatele investigației teoretice și problematica complexă a cercetării stilului existențial 

al adolescenților au determinat concepția cercetării experimentale. Demersul experimental se re-
feră la prelucrarea și interpretarea cantitativă și calitativă a datelor obținute la etapa de constatare 
pentru identificarea problemelor dezvoltării personale ale adolescenților ca bază în proiectarea și 
aplicarea în practică a Programului strategic de formare a stilului existențial al adolescenților 
pentru etapa de formare a experimentului pedagogic. 

Tabelul 3.1. Structura eșantionului experimental
Eșantionul 
cercetării Nr. și categorii de subiecți Etapele

cercetării aplicate
Eșantion

total

Grup
experimental

(GE)

1. Adolescenți-Elevi (38) din cla-
sele XI și XII, Liceul teoretic 
„Nicolae Casso” din Chișcă-
reni, Sângerei, Liceul Teoretic 
Republican „I. Creangă” din 
Bălți; 

Adolescenți – Studenți (74) de la 
anul I și II, USARB. 
Total adolescenți: 112 subiecți

constatare
2015-2016

formare
2016-2018

validare
2018-2020

340 de 
subiecți

2. Profesori școlari (58) (Cursuri 
de formare continuă, USARB).

Grup
de control

(GC)

1. Adolescenți-Elevi (38) din cla-
sele XI și XII, Liceul teoretic 
„Nicolae Casso” din Chișcă-
reni, Sîngerei, Liceul Teoretic 
Republican „I. Creangă” din 
Bălți; 

Adolescenți-Studenți (74) de la 
anul I și II, USARB 
Total adolescenți: 112 subiecți

constatare
2015-2016

- validare
2018-2020

2. Profesori școlari (58) (Cursuri 
de formare continuă, USARB).

Cercetarea experimentală realizată în perioada 2015-2020 s-a sprijinit pe generalizarea și 
analiza cunoștințelor teoretice și practice cu privire la valorile stilului existențial al adolescenților. 
Designul cercetării a fost conceput prin elaborarea instrumentarului necesar în scopul determină-
rii nivelului de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților și a gradului de pregătire 
metodologică a cadrelor didactice pentru formarea sistemului de valori ale stilului existențial al 
adolescenților în conformitate cu exigențele societății contemporane.
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Tabelul 3.2. Metodologia cercetării experimentale 
a stilului existențial al adolescenților

Tip
Eșantion Nr. și categorii de subiecți Metodele cercetării

Grupuri 
experimentale
(GE)

1. Adolescenți: elevi și studenți 
Total: 112 subiecți

Chestionar de evaluare a valorilor 
stilului existențial (Anexa 3)

2. Profesori școlari: cursuri de formare 
continuă, USARB
Total: 58 subiecți

Ghid de interviu a cadrelor 
didacticeprivind stilul existențial al 
adolescenților (Anexa 4)

Grupuri de 
control
(GC)

1. Adolescenți: elevi și studenți 
Total: 112 subiecți

Chestionar de evaluare a valorilor 
stilului existențial 

2. Profesori școlari: cursuri de formare 
continuă, USARB
Total: 58 subiecți

Ghid de interviu a cadrelor 
didacticeprivind stilul existențial al 
adolescenților

Descrierea instrumentelor și a rezultatelor obținute 
din cercetarea experimentală

În cercetarea experimentală a valorilor stilului existențial al adolescenților a fost aplicat 
interviul semistructurat, realizat prin intermediul metodei specifice – ghidul de interviu. Acest 
instrument de cercetare reprezintă un plan orientativ, ce conține doar anumite direcții de orientare 
utile pentru focalizarea întrebărilor în problematica stilului existențial al adolescenților.

Ghidul de interviu al cadrelor didactice privind stilul existențial al adolescenților este 
alcătuit din subiecte de discuție și întrebări punctuale cu privire la opiniile și cunoștințele cadre-
lor didactice despre semnificațiile atribuite termenului de stil existențial, pregătirea profesională 
pentru formarea stilului existențial în practica educațională. Instrumentul a fost elaborat în scopul 
cercetării și aplicat pe un grup stabilit în cadrul eșantionului general: 116 profesori școlari (parti-
cipanți la cursurile de formare continuă la Universitatea de Stat „Al. Russo” din Bălți), repartizat 
egal în două grupuri a câte 58 de subiecți (grup experimental și grup de control). Prin întrebările și 
afirmațiile formulate ca itemi ai cercetării sunt supuse măsurărilor zece variabile, corespondența 
cărora este prevăzută în corelație directă cu valorile stilului existențial, deduse din literatura de 
domeniu. Nivelul de măsurare este ordinal, valorile au semnificație cantitativă limitată la raportul 
de mărime, poziția pe intervalul de măsurare a itemului fiind marcată de un punctaj corespunzător 
pentru nivelurile stabilite: scăzut, sub mediu, mediu și înalt. Din întrebările ghidului de interviu au 
fost obținute răspunsuri cu privire la problematica stilului existențial, ce scot în evidență comple-
xitatea fenomenului prin raportarea la sistemul de valori, cultura emoțională, prioritățile semnifi-
cative de consum, proiectarea timpului, sănătatea psihofizică și morală etc. (Anexa 5.) Importanța 
intervenției pedagogice în controlul și orientarea stilului de viață al adolescentului este redusă și 
inadecvată prin excesul de toleranță față de derapajele comportamentale manifeste ale adolescen-
ților, fapt ce conduce la apariția unor abuzuri nespecifice vârstei prin tendințe de a se afilia necritic 
rețelelor de socializare și comunităților online [114].
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Semnificațiile atribuite de către cadrele didactice termenului de stil existențial al adoles-
cenților sunt prezentate în Figura 3.1. 

 

56, 9%
13, 8%

27, 6%

1,7%
Mod de a fi

Sistemul de valori ale personalit i

 Caracteristici personale

Competen

Fig. 3.1. Semnificații atribuite de către profesorii școlari 
termenului de stil existențial (GE) 

Rezultatele din Figura 3.1 prezintă raportul valoric al semnificaților atribuite termenului 
de stil existențial al adolescenților, cea mai mare pondere pentru care au optat cadrele didactice 
din semnificațiile incluse ca variante de răspuns având „modul de a fi” (56,9%), fiind una dintre 
interpretările corecte în câmpul conceptual al termenului, alături de „caracteristicile personale” 
(27,6%) și „competențe” – 1,7% dintre respondenți. Menționăm, cu regret, că doar 13,8% dintre 
cadrele didactice chestionate au asociat termenul de stil existențial al adolescenților cu „sistemul 
de valori ale personalității” ce determină orizontul axiologic al existenței umane. 

Opțiunile cadrelor didactice la întrebarea Cât de bine cunosc specificul dezvoltării per-
sonalității în adolescență? sunt prezentate în figura ce urmează, demonstrând valori apropiate 
pentru nivelurile stabilite. Abordarea psihopedagogică este deosebit de complexă în perspectiva 
educației axiologice pentru împlinirea personală a adolescenților. Cunoașterea aproximativă de 
către profesori a particularităților dezvoltării personalității la vârsta adolescentă creează dificultăți 
în formarea stilului existențial. Se constată faptul că „ideale sunt condițiile de existență ce rezultă 
din caracteristicile generice ale calității vieții adolescenților – bine fizic, psihic, social – care tre-
buie cultivate și induse adolescenților sub forma unor atribute esențiale ale supraviețuirii” [10, p. 
28]. Prin aplicarea interviului, s-a urmărit scopul de a determina gradul de pregătire teoretică și 
metodologică a cadrelor didactice pentru formarea stilului existențial adecvat contemporaneității 
la adolescenți. S-a recurs la aprecierea nivelurilor de cunoaștere al cadrelor didactice a particulari-
tăților dezvoltării personalității în adolescență (Fig. 3.2).

Analiza datelor ne-a permis să constatăm că cei mai mulți dintre respondenți au demonstrat 
nivel scăzut (25,9%) și nivel sub mediu (27,6%), deși, la o primă analiză, distribuția datelor pare 
echilibrată, cu nivel înalt s-au autoapreciat doar 22,4%, iar nivel mediu 24,1%.
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Fig. 3.2. Cunoașterea specificului dezvoltării personalității în adolescență 
de către cadrele didactice (GE)

Următoarea întrebare a ghidului de interviu al cadrelor didactice a avut rolul de a-şi autoe-
valua gradul de pregătire metodologică pentru formarea stilului existențial la adolescenți. S-a con-
statat faptul că 53,4% dintre cadrele didactice au demonstrat nivel scăzut de pregătire, iar 29,3% 
– nivel sub mediu. Abordarea pedagogică a procesului de formare a unui stil de viață sănătos și 
dezirabil presupune un efort concentrat de voință și disponibilitate a adolescenților, pe de o parte, 
de perseverență și adaptare pedagogică la schimbare a cadrelor didactice și a tuturor adulților im-
plicați în educația adolescenților, pe de altă parte, aceștia fiind responsabili de explorarea factorilor 
sanogeni responsabili de calitatea vieții adolescenților.

5,20%

12,10%

29,30%53,40%

înalt

mediu

sub mediu

sc ut

Fig. 3.3. Gradul de pregătire metodologică a cadrelor didactice 
pentru formarea stilului existențial la adolescenți (GE)

Datele prezentate în Figura 3.3 înregistrează doar 5,2% dintre cadrele didactice cu nivel 
înalt de pregătire pentru formarea stilului existențial la adolescenți, fapt ce constituie o problemă 
generatoare de reflecții pedagogice și căutări de soluții praxiologice. Următoarele șapte întrebări 
ale Ghidului de interviu al cadrelor didactice au fost formulate corespunzător valorilor stilului 
existențial al adolescenților, fiind stipulate și în chestionarul de evaluare a valorilor stilului exis-
tențial aplicat adolescenților, ulterior datele fiind prezentate comparativ. 
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Chestionarul de evaluare a valorilor stilului existențial al adolescenților este alcătuit 
din 17 întrebări ce vizează valorile stilului existențial și corelate cu vectorii psihofiziologic, mo-
tivațional, social, stabilite în Modelul conceptual al stilului existențial contemporan, elaborat și 
descris în capitolul 2 al tezei. Eșantionul de aplicare a chestionarului vizează 224 de adolescenți, 
repartizați în baza planurilor experimentale câte 112 pentru GE și GC. Grupurile au fost reparti-
zate în baza criteriului vârstei psihologice de dezvoltare și al criteriului de formare: 38 de adoles-
cenți-elevi și 74 adolescenți-studenți pentru fiecare grup al experimentului.

Examinarea cu atenție a problemelor ce reprezintă obstacole în afirmarea axiologică a per-
sonalității adolescenților a făcut posibilă constatarea nivelurilor de formare a valorilor stilului 
existențial al adolescenților (subiecți incluși în cercetare din categoria elevilor și studenților). Apli-
carea chestionarului în prima fază a experimentului a facilitat obținerea datelor primare privind 
gradul de exprimare a calităților personale și sociale ale adolescenților. În Tabelul 3.3 sunt reflec-
tate datele generale la etapa de constatare pentru grupul experimental de adolescenți. Măsurările 
experimentale s-au realizat separat pentru fiecare grup de subiecți în vederea stabilirii nivelurilor: 
scăzut, sub mediu, mediu, înalt în baza itemilor chestionarului. 

Tabelul 3.3. Date generale privind nivelul de formare a valorilor stilului existențial al 
adolescenților (grup experimental elevi și studenți, etapa constatare)

Valorile stilului existențial ale 
adolescenților

elevi (38)  studenți (74)

înalt mediu sub 
mediu scăzut înalt mediu sub 

mediu Scăzut

GE GC GE GC GE GC GE GC GE GC GE GC GE GC GE GC
Sanecologia existenței 7 6 10 11 9 10 12 11 14 14 11 11 25 24 24 25
Maturitate psihoemoțională 3 3 7 6 14 14 14 15 7 6 11 12 23 22 33 34
Sistemul orientărilor axiologice 16 15 15 15 3 4 4 4 15 14 13 14 21 21 25 25
Spirit autocritic și simțul umorului 3 4 8 9 15 14 12 11 10 12 14 14 21 19 29 29
Mecanisme adaptive 2 4 10 9 14 13 12 12 8 6 12 13 22 24 32 31
Patternurile semnificative de consum 2 3 7 8 11 10 18 17 7 8 15 14 24 25 28 27
Independența în alegerea strategiilor 
de realizare a aspirațiilor 4 3 7 8 14 14 13 13 12 11 15 15 19 19 28 29

Cultura raporturilor cu familia 2 3 10 10 14 13 12 12 8 8 12 12 22 22 32 32
Intelectualizare prin autoeducație 
permanent 5 4 8 8 12 13 13 13 11 11 15 16 19 19 29 28

Responsabilitate moral-etică 1 1 1 3 23 18 13 16 13 14 12 13 25 22 24 25
Autonomia deciziilor 6 4 5 6 14 14 13 14 12 12 14 15 24 23 24 24
Prioritizarea libertății 5 4 9 8 12 13 12 13 14 13 16 13 20 24 24 24
Calitatea interacțiunilor comunicative 3 3 8 7 14 14 13 14 14 12 18 14 22 24 20 24
Managementul timpului 6 5 12 11 12 12 8 10 13 12 14 15 19 19 28 28
Integritatea identității 2 3 8 8 12 14 16 13 12 13 14 13 25 25 23 23
Autoeficacitatea, integrarea socială și 
satisfacția 4 4 8 9 12 12 14 13 10 9 15 15 22 24 27 26

Afirmare, recunoaștere și autoritate 2 3 7 8 14 14 15 13 13 13 17 15 23 23 21 23
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Rezultatele înregistrate de subiecții grupului de control, la această etapă a experimentului 
pedagogic au demonstrat diferențe nesemnificative, fiind prezentate comparat la etapa de control. 
Sistemul valorilor personale și sociale reflectate în tabelul cu date generale privind nivelul de 
formare a valorilor stilului existențial al adolescenților au fost sintetizate și din studiul teoretic 
asupra stilului existențial, a ghidat prezentarea rezultatelor cercetării în baza sistemului de valori 
organizate pe vectorii: psihofiziologic, motivațional și social. Figurile și tabelele ce urmează re-
flectă datele privnd nivelul de formare a valorilor SEC al adolescenților, constatate din rezultatele 
înregistrate de cadrele didactice prin aplicarea Ghidului de interviu și autoevaluării adolescenților 
din aplicarea Chestionarului de evaluare a valorilor stilului existențial (Tab. 3.4.). 

Tabelul 3.4. Corespondența itemi-valori ai stilului existențial 
în instrumentele de cercetare

Itemii Ghidului de interviu al cadrelor 
didactice

Itemii Chestionarului aplicat 
adolescenților

Valori ale stilului 
existential

4. Cum apreciați sănătatea psihofizică 
și morală a adolescenților?

1. Apreciați starea dvs. de sănătate 
fizică, psihică și morală

Sanecologia 
existenței

5. Apreciați gradul de maturitate 
pentru dezvoltare personală a 
adolescenților

2. Autoevaluați gradul de 
motivație care vă caracterizează 
în soluționarea problemelor 
psihoemoționale

Maturitate 
psihoemoțională 

6. Acordați un calificativ sistemului 
de valori ale adolescenților

3. Cum calificați sistemul dvs. de 
valori? 

Sistemul orientărilor 
axiologice

7. Apreciați prioritățile semnificative 
de consum ale adolescenților

6. Apreciați cea mai semnificativă 
resursă de consum pentru dvs.

Patternurile 
semnificative de 
consum

8. Estimați gradul de eficiență 
personală, integrare socială și 
satisfacție a adolescenților

16. Autoapreciați-vă gradul de 
eficiență personală, integrare 
socială și satisfacție

Autoeficacitate, 
integrare socială și 
satisfacție

9. În ce măsură adolescenții reușesc să 
proiecteze și să consume rezonabil 
timpul? 

14. În ce măsură reușiți să vă proiectați 
și să folosiți rezonabil timpul?

Managementul 
timpului 

10. Estimați gradul de relaționare 
a adolescenților din atitudinea 
manifestată față de valorile sociale

13. În interacțiunile comunicative 
cu semenii, familia și profesorii 
respectați normele culturii?

Calitatea 
interacțiunilor 
comunicative

Vectorul psiho-fiziologic al stilului existențial al adolescenților este reflectat în cercetarea 
experimentală de nivelul de formare a valorilor sanecologia existenței, managementul timpului și 
paternurile semnificative de consum, în tabelul 3.4 fiind reflectată corespondența itemi-valori. Va-
lorile de măsurare sunt de specificație cantitativă și calitativă, în acest sens, deoarece pentru „ma-
turitatea psihoemoțională” nivelul de formare este estimat în baza alegerii variantei de răspuns, 
formulele de răspuns au fost echivalate după criteriul măsurărilor cantitative cu nivelul de formare 
a valorilor sanecologia existenței și managementul timpului. Conform opiniei M. Cojocaru-Boro-
zan, „orice formă a  vieții psihice se exprimă în stări afective care joacă un rol esențial în relaționa-
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rea omului cu lumea, deoarece emoțiile sunt antrenate în inițierea relațiilor și în crearea climatului 
psihosocial. Astfel, se constată faptul, că nu există situație socială care să nu fie evaluată afectiv 
și care să nu genereze răspunsuri și stări emoționale. În funcție de natura, semnul și intensitatea 
stărilor afective pot avea caracter funcțional (constructiv) sau disfuncțional (distructiv)”[63]. Ma-
turitatea psihoemoțională contează principial în acest sens. Din rezultatele inserate în Figura 3.4, 
se constată diferențe de autoapreciere a nivelului de formare a valorilor SEC pe dimensiunea vec-
torului psiho-fiziologic la adolescenți și cadre didactice.

 Autoevaluarea adolescen ilor  Punctul de vedere al cadrelor didactice 

8,7

17,4

18,7

16,7

24,6

20,6

33,9

28,6

28,7

40,7

29,4

32

Maturitatea 
psihoem a

Managementul
timpului

Sanecologia existe ei 

8,6

12,1

3,4

25,9

19

25,9

36,2

24,1

24,1

29,3

44,8

46,6

înalt mediu sub mediu s zut

Fig. 3.4. Niveluri de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților –
 vectorul psihofiziologic (GE, etapa constatare)

O valoare procentuală de 18,7% dintre adolescenți sunt de părere că nivelul de formare a 
valorilor vectorului psihofiziologic este înalt, în comparație cu aprecierile cadrelor didactice, care 
au înregistrat acest nivel în intervalul 3,4% pentru sanecologia existenței și 12,1% pentru valoarea 
stilului existențial, reflectată de managementul timpului. Aceleaşi diferențe și similitudini com-
parate sunt constatate pentru celelalte niveluri, cadrele didactice înregistrând valori procentuale 
mai mari pentru nivelul scăzut (de la 44,8% – managementul timpului la 46,6% pentru sanecolo-
gia existenței, în comparație cu adolescenții, ce consideră aceste valori formate la nivel scăzut în 
intervalul 29,4% – 32%).

Maturitatea psihoemoțională a adolescenților a fost evaluată comparat, din opiniile acumu-
late de la cadrele didactice despre gradul de motivație pentru dezvoltare personală a adolescenților și 
rezultatele înregistrate din autoevaluarea adolescenților asupra gradului de motivație care îi caracte-
rizează în soluționarea problemelor psihoemoționale. Din datele reflectate în Figura 3.4, constatăm o 
apreciere a 19 % dintre cadrele didactice care cred ca adolescenții dețin un nivel mediu de motivație 
pentru dezvoltare personală în comparație cu nivelul maturității psihoemoționale și al motivației 
autoevaluat de adolescenți pentru acest nivel: 28,6%. Se constată diferențe între opiniile subiecților 
cu privire la nivelul maturității psihoemoționale a adolescenților, 40,7% dintre adolescenți abordând 
această valoare ca o demotivare (nivel scăzut de formare) și opinia a 29,3% dintre cadrele didactice 
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care sunt de aceeași părere. Nivelul de formare sub mediu este cel care apropie valorile procentuale 
ale celor două grupuri chestionate, cadrele didactice înregistrând o valoare de 36,2%, și adolescenții 
– 33,9% privind nivelul de formare a maturității psihoemoționale și a motivației adolescenților.

Vectorul motivațional al stilului existențial al adolescenților este susținut în planul cercetă-
rii experimentale de valorile corelate în Ghidul de interviu cu Chestionarul pentru adolescenți: 1) 
sistemul orientărilor axiologice și 2) paternurile semnificative de consum. Aceste două valori ale 
vectorului motivațional, prezente în ambele instrumente ale cercetării, sunt completate de valorile 
stabilite în cadrul Modelului conceptual al SEC (independența în alegerea strategiilor de realizare 
a aspirațiilor, intelectualizare prin autoeducație, autonomia deciziilor, prioritizarea libertății), a 
căror semnificație este prezentată în Figura 3.5.

Punctul de
vedere al
cadrelor…

Autoevaluarea
adolescen ilor

8,6

31,2

20,7

29,2

31

15,4

39,7

24,2 Conform contemporaniet ii 
Valori sufciente
Valori incerte
F  priorit i valorice

Fig. 3.5. Niveluri de formare a sistemului orientărilor axiologice ale adolescenților -
vectorul motivațional (GE, etapa constatare)

Poziția valorică a sistemului orientărilor axiologice din tabelul corespondenței itemilor 
vectorului motivațional ale stilului existențial a acumulat datele experimentale din răspunsurile 
la întrebarea adresată adolescenților prin intermediul chestionarului „cum califică sistemul lor de 
valori?”, dar și cadrelor didactice, să acorde un calificativ sistemului de valori ale adolescenților. 
Ambele instrumente au avut la bază patru variante de răspuns (a) conform contemporaneității, (b) 
suficient, (c) incert, (d) fără priorități valorice. 

Prezentarea în plan comparat a rezultatelor înregistrate de respondenți în Figura 3.5 scoate 
în evidență valoarea sistemul orientărilor axiologice, unde 31,2% dintre adolescenți califică sis-
temul lor de valori conform contemporaneității, cadrele didactice acordă acestui calificativ doar 
8,6 %, acesta reprezentând nivel înalt în sistemul de valori ale stilului existențial al adolescenților. 
Rezultatele ambelor grupuri de subiecți se apropie de nivelul scăzut, cadrele didactice afirmând că 
39,7% dintre adolescenți sunt fără priorități valorice, iar 24,2% dintre adolescenți au afirmat la 
fel despre ei înșiși.

O corespondență similară a fost identificată în cadrul vectorului motivațional pentru pa-
ternurile semnificative de consum. Tabloul de analiză comparată a datelor din Figura 3.6 situează 
aproape valorile pentru toate nivelurile înregistrate de cadrele didactice și adolescenți. Constatăm 
apropierea dintre punctul de vedere al cadrelor didactice și al adolescenților privind resursele de 
divertisment (29, 3% – cadre didactice și 30,6 % – adolescenți). 



93

 

Punctul de vedere al
cadrelor didactice

Autoevaluarea
adolescen ilor

10,3

7,4

13,8

19,4

29,3

30,6

46,6

42,6

Resurse culturale (teatru, manifes ri culturale, întruniri fice etc.) 

Resurse materiale (alim , vestim , f  i obiecte de consum cotidian)

Resurse de divertisment (variate distr )

Resurse virtuale (prioritatea rii jocurilor virtuale, a r r de comunicare on-line)

Fig. 3.6. Niveluri de formare a paternurilor semnificative de consum ale adolescenților –
vectorul motivațional (GE, etapa constatare)

În același timp, trebuie de menționat că se constată și anumite date experimentale diferite, 
spre exemplu, 13,8% dintre cadrele didactice au apreciat, ca și paternuri semnificative de consum, 
prioritatea resurselor materiale în comparație cu accentul pe această resursă de către 19,4% dintre 
adolescenți. Valorificarea comunicării online a fost autoevaluată de către adolescenți cu 42,6%, 
în comparație cu opinia a 46,6% dintre cadrele didactice, fapt care se explică prin autopercepția 
mediului virtual ca și comunitate reală contemporană inevitabilă a comunicării adolescenților și 
tinerilor, necesară oamenilor la toate vârstele. 

Vectorul social al stilului existențial al adolescenților a fost analizat din punct de vedere al 
gradului de formare a valorilor indicate în Ghidul de interviu al cadrelor didactice și ale Chestiona-
rului pentru adolescenți: 1) calitatea interacțiunilor comunicative; 2) autoeficacitatea, integrarea 
socială și satisfacția. Stilul existențial al adolescenților, raportat la exercitarea status-rolurilor și 
stabilirea priorităților, manifestate relevant în conduita socială, este susținut și de valorile demon-
strare de cultura raporturilor cu familia, responsabilitatea moral-etică, spiritul autocritic și simțul 
umorului, afirmare, recunoaștere și autoritate. 

Atât adolescenții, cât și cadrele didactice, au fost chestionați la ce nivel respectă adolescen-
ții normele culturii în interacțiunile comunicative cu semenii, familia și profesorii, măsurările fiind 
efectuate pe intervalul scăzut-înalt. Din rezultatele incluse în Figura 3.7 se observă divergență de 
considerente cu privire la nivelul de formare a ambelor valori ce reprezintă vectorul social al stilu-
lui existențial al adolescenților.
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Autoevaluarea adolescen ilor  Punctul de vedere al cadrelor didactice 

12

13,4

20,7

22,7

30,6

33,3

36,7

30,6

Autoeficacitatea, 
integrarea so  i 

satis

Calitatea interac unilor 
comunicative

3,4

12,1

13,8

22,4

36,2

29,3

46,5

36,2

înalt mediu sub mediu sc zut

Fig. 3.7. Niveluri de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților – 
vectorul social (GE, etapa constatare)

Nivelul calității interacțiunilor comunicative ale adolescenților, demonstrat în respectarea 
normelor culturii din interacțiunile comunicative cu semenii, familia și profesorii, este apreciat 
înalt de 12,1% dintre respondenții-cadre didactice, aproape de valoarea procentuală 13,4%, înre-
gistrată de adolescenți. Nivelul scăzut al acestei valori, la fel, are valori apropiate la compararea 
rezultatelor grupurilor: 30,6% dintre adolescenți susțin ca au un nivel scăzut al calității interacțiu-
nilor comunicative, de aceeaşi părere fiind 36,2 % dintre cadrele didactice.

Gradul de eficiență personală, integrare socială și satisfacție a adolescenților, în opini-
ile cadrelor didactice și ale adolescenților chestionați, arată că adolescenții apreciază gradul de 
eficiență personală, integrare socială și satisfacție cu nivel înalt pentru 3,4 %, cadrele didactice 
evaluează această valoare dezvoltată la doar 12 % dintre adolescenți. La fel aceste diferențe sunt 
înregistrate și pentru nivelul mediu: cadrele didactice sunt de părere, că doar 13,8 % dintre adoles-
cenți deţin nivelul mediu de eficacitate personală, grad de integrare socială și satisfacție, în timp 
ce, 20,7 % dintre adolescenți consideră formată această valoare la nivel mediu. Este constatată o 
situație îngrijorătoare pentru nivelul scăzut înregistrat de toți respondenții pentru valorile vectoru-
lui social, datele din figură reflectând un interval de 36,7 % la 46,5 %.

Examinarea cu atenție a problemelor ce reprezintă obstacole spre afirmarea axiologică a 
personalității, a identității, autorității, individualității adolescenților, prezentate în Figura 3.8 a scos 
în evidență următoarele rezultate ale elevilor și studenților, grupurile de subiecți incluse în cerce-
tare în scopul ilustrării gradului de formare a valorilor stilului existențial.

Gradul de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților este reflectat de in-
dicatorii stilului existențial, elaborați în baza vectorilor psihofiziologic, motivațional și social, prin 
variabilele cercetării experimentale și prezentat în Figurile 3.8. (pentru grupul experimental) și 
3.9. (pentru grupul de control) la etapa de constatare a experimentului.
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Vectorul 
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Vectorul 
motivațional 

 Vectorul 
social 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Afirmare, recunoaștere și …
Spirit autocritic și simțul …

Responsabilitate moral-etică
Cultura raporturilor cu familia

Calitatea interacțiunilor …
Autoeficacitate, integrare …

Intelectualizare prin …
Autonomia deciziilor
Prioritizarea libertății

Independența în alegerea …
Sistemul orientărilor…
Paternuri de consum

Integritatea identității de gen 
Mecanisme adaptative

Managem timpului
Maturitatea psihoemoțională

Sanecologia existenței

11,5

10,7

10,1

8,1

13,4

12

14,1

16

16,1

13,3

31,2

7,4

10,7

8,1

16,7

8,7

18,7

20,7

20

9,4

21,2

22,7

20,7

20,7

16

22,6

19,3

29,2

19,4

20

21,2

25,2

16,7

20,6

33,9

33,9

47,2

33,2

33,3

30,6

28,6

34,6

29,3

31,3

15,4

30,6

32,7

33,2

28,7

33,9

28,7

33,9

35,4

33,3

37,4

30,6

36,6

36,7

33,3

32

36

24,2

42,6

36,6

37,4

29,5

40,7

32

înalt mediu

Fig. 3.8. Niveluri de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților-elevi 
(GE, etapa constatare)

Rezultatele înregistrate de adolescenți (elevi și studenți) argumentează nivelul scăzut de 
formare a valorilor stilului existențial pentru toți indicatorii vectorilor stabiliți în studiul teoretic. 
Gradul înalt de manifestare a identității personale la adolescenții din grupul experimental este 
înregistrat doar de 10,7% și de 11,4% la adolescenții din grupul de control; doar 8,1% dintre ado-
lescenții grupului experimental dețin un nivel înalt al culturii raporturilor cu familia, 21,2% – nivel 
mediu, 33,2% nivel sub mediu și 37,4 – nivel scăzut.

Îngrijorare produc datele la variabila prioritățile semnificative de consum: doar 7,4 % din-
tre adolescenții GE și 9,3 % din GC își pot gestiona resursele la nivel înalt, 42,6%, respectiv, 
40,6 % înregistrează nivelul scăzut pentru această variabilă. Adolescenții au evidente probleme de 
comunicare (nivel scăzut – 30,6 %, nivel sub medie – 33,3%) în condițiile în care vârstei adoles-
cente îi sunt specifice tendințe de afiliere și apartenență la grup și, respectiv, probleme de integrare 
socială (36,6%) care generează multiple conflicte intra- și interpersonale. 
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37,4
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36

37,4

36,6
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33,2

30,6

36

22,1

40,6

35,3

36,7

32

39,3

31,3

înalt mediu

Vectorul 
psihofiziologic

Fig. 3.9. Niveluri de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților-elevi 
(GC, etapa constatare)

Examinarea atentă a datelor experimentale permite deducția, că la etapa de constatare există 
diferențe minime între rezultatele GE și a GC, fapt ce ne-a provocat pentru proiectarea activităților 
de orientare a adolescenților spre valorile contemporane ale stilului existențial. 
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3.2. Valori medii comparate privind eficiența Programului strategic de formare a 
stilului existențial al adolescenților
Programul strategic a fost conceput în cadrul cercetării pentru formarea/consolidarea stilu-

lui existențial al adolescenților. În acest scop, la etapa de formare, am demarat procesul vizat prin 
orientarea metodologică a cadrelor didactice, în acest sens, având ca reper epistemologic Modelul 
conceptual al stilului existențial contemporan, descris în subcapitolul 2.3. al tezei, fondat teoretic 
printr-un sistem de valori, organizate în baza vectorilor psiho-fiziologic, motivațional și social. 
Etapa finală a investigației prezintă validarea experimentală a Programului strategic de formare a 
valorilor stilului existențial al adolescenților și interpretarea rezultatelor cercetării la etapa de con-
trol. Obiectivele la etapa de formare și etapa de control a cercetării au fost următoarele: evaluarea 
comparată a nivelurilor de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților și a gradului 
de pregătire profesională a cadrelor didactice pentru educația axiologică; descrierea etapelor de 
formare și a profilului valoric al stilului existențial al adolescenților. Demersul experimental for-
mativ a fost impulsionat de rezultatele obținute în cadrul experimentului la etapa de diagnosticare 
pedagogică. 

Descrierea rezultatelor experimentale se referă la datele obținute din aplicarea Programu-
lui strategic de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților în perioada anilor 2016-
2019 pe un eșantion de 112 subiecți: adolescenți – 38 de adolescenți (elevi) din clasele a XI și a 
XII, Liceul Teoretic „Nicolae Casso” din Chișcăreni, Sângerei și Liceul Teoretic Republican „Ion 
Creangă” din Bălți, 74 adolescenți (studenți) de la anul I și II, USARB. Am optat pentru aceste 
două categorii de subiecți – adolescenți, având în vedere faptul, că elevii sunt la stadiul adolescen-
ței propriu-zise (14-19 ani), studenții fiind în stadiul de tranziție – adolescența prelungită (20-25 
de ani). Cunoscut este faptul, că adolescenții-elevi sunt dominați de tendința de autoformare a 
identității și de intelectualizarea pregnantă a conduitei, iar adolescenții-studenți sunt preocupați de 
învățarea psihologică a cerințelor profesiei, de adoptarea unui stil de viață independent. Ambele 
categorii de adolescenți au caracteristici și probleme asemănătoare (viața sentimentală intensă și 
învățarea rolurilor de gen) și distincte (caracteristic studenților fiind responsabilitatea ca trăire 
profesională), fiecare dintre grupurile experimentale fiind formați în context specific. În experi-
mentul pedagogic de formare a SEC au fost atrase 58 de cadre didactice de la cursurile de formare 
continuă, USARB.

Reperele metodologice ale programului de formare au fost deduse din valorile sti-
lului existențial, promovate în documentele conceptuale, normative și reglatorii ale sistemului 
de educație, descrise în idealul educațional, stabilit în Codul Educației al Republicii Moldova: 
„Idealul educațional al școlii din Republica Moldova constă în formarea personalității cu spirit 
de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu doar un sistem de competențe necesa-
re pentru angajarea pe piața muncii, dar și independență de opinie și acțiune, deschisă pentru 
dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale asumate” [59]. 

La baza elaborării Programului strategic de formare a stilului existențial al adolescenților 
au stat: (1) principiile fundamentale ale educației: 
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a) principiul calității se raportează la standardele naționale și la bunele practici naționale 
și internaționale; 

b) principiul relevanței, în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personală; 
c) principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia; 
d) principiul libertății de gândire; 
e) principiul respectării dreptului la opinie”; 
f) principiul unității și integralității spațiului educațional; 
g) principiul participării și responsabilității comunității, a părinților și a altor actori soci-

ali interesați [59]; 
(2) obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), 17, Obiective de Dezvoltare Durabilă și 

169 de obiective specifice sau ţinte, axate pe trei arii principale de dezvoltare durabilă: econo-
mie, societate și mediu, printre care și Obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 4 – Educație de 
calitate, axat pe asigurarea unei educații de înaltă calitate, incluzive și echitabile pentru toți și 
promovarea oportunităților de învățare pe întreg parcursul vieții. Asigurarea ca toți oamenii, 
indiferent de sex, vârstă, rasă și origine etnică, precum și persoanele cu handicap, migranți, 
persoanele indigene, copii și tineri, în special cei aflați în situații vulnerabile, să poată să învețe 
pe tot parcursul vieții, pentru a-i ajuta să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare pentru 
a utiliza oportunitățile și participarea deplină în societate este scopul obiectivului de dezvoltare 
durabilă nr. 4 educație de calitate [298]. Preceptele teoretice ale actelor normative ale educației 
au stimulat logica acțiunilor educative în cadrul programului strategic desfășurate în baza mo-
delului conceptual al stilului existențial contemporan. 

Programul strategic de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților, necesar pen-
tru experimentul de formare, s-a axat pe următoarele fundamente teoretice și repere metodologice: 

– teoria personalității și teoria privind stilul de viață (A. Adler, 2015); 
– sistemul de idei (A. Andronache, 2011); preceptele teoretice ale filosofiei valorii (A. Pe-

tre, 1945); 
– conceptul privind existența umană (N. Fântânaru, 2015); 
– conceptul stil de viață/stil existențial (D. Bell, 2005); 
– conceptul de stil de viață în România (V. Marian, 2015); 
– caracteristicile crizei mondiale a educației și ale crizei valorilor (S. Cristea, 2015); 
– criza de model moral (A. Borza, 2015); 
– criza lumii moderne (R. GUENON, 1993); 
– particularitățile afective ale formării personalității în adolescență (D. Goleman, 1994); 
– principiile fundamentale ale educației (Codul educației); obiectivele de dezvoltare dura-

bilă etc. 
Prezentat în Figura 3.10, conținutul sintetizat al Programului strategic de formare a valori-

lor SEC al adolescenților include anumite componente ce vor fi descrise în continuare.
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Fig. 3.10. Programul strategic de formare a stilului existențial al adolescenților



100

1. Fundamentele teoretice privind formarea stilului existențial, corelate cu rezultatele 
investigației empirice inițiate, au constituit premiza proiectării acțiunilor de formare a valorilor 
stilului existențial al adolescenților, antrenând cadre didactice și, implicit, părinții adolescenților 
în vederea cultivării valorilor stilului existențial în situație de criză valorică. Grație universalității 
valorilor, definite pentru stilul existențial în modelul conceptual, a fost necesară extinderea activi-
tăților de formare a SEC la nivel formal, nonformal și informal, întrucât este evidentă „abordare 
specială a subiectului educației ce presupune interpretarea personalității umane ca produs (şi 
agent) al activității de formare/autoformare și de dezvoltare/autodezvoltare permanentă a com-
portamentului social al personalității în plan intelectual – moral – tehnologic – estetic – ecologic 
– economic – demografic etc.” [97, p. 15]. În această ordine de idei, „metodologia în esență este 
explicativă și se referă la obiectivele proiectate” [Apud, 20, p. 13].

2. Metodologia formării stilului existențial a fost stabilită prin acțiuni educaționale concrete, 
orientate spre educația axiologică a adolescenților în scopul adoptării valorilor contemporaneității 
conform indicatorilor stilului existențial, elaborați în baza vectorilor (psihofiziologic, motivațional și 
social) care au devenit variabile ale cercetării experimentale: sanecologia existenței, maturitatea psi-
hoemoțională, mecanisme adaptative, integritatea identității de gen, managementul timpului, sistemul 
orientărilor axiologice, paternurile semnificative de consum, independența în alegerea strategiilor de 
realizare a aspirațiilor, prioritizarea libertății, autonomia deciziilor, intelectualizare prin autoeduca-
ție permanentă, calitatea interacțiunilor comunicative, cultura raporturilor cu familia, responsabili-
tate moral-etică, spirit autocritic și simțul umorului, afirmare și autoritate, autoeficacitate/eficiență, 
integrare socială și satisfacție. Metodologia activităților de formare a valorilor stilului existențial al 
adolescenților s-a axat pe învățarea prin cooperare, solicitând participarea activă a adolescenților prin 
prezentarea propriilor proiecte, adresarea întrebărilor de interes comun, solicitarea opiniilor adoles-
cenților, activități prin care aceștia și-au consolidat competențele sociale și de soluționare a conflicte-
lor; obiectivele activității fiind bine definite au ghidat adolescenții spre învățarea axiologică. 

3. Cadrul formal, nonformal și informal al formării stilului existențial la adolescenți 
„Spațiul educațional este nelimitat în sensul că educația se produce oriunde” [232]. Din intenția de a 
valorifica formele generale ale educației, deducem că educația formală corespunde modelului edu-
cațional organizat sistematic, structurat și administrat conform unui set de legi și norme, prezentând 
un curriculum rigid în ceea ce privește obiectivele, conținutul și metodologia, care se caracterizează 
printr-un proces educațional ce implică, în mod necesar profesorul, educații și instituția [233]. Din 
aceste considerente, în Cadrul de referință al educației extrașcolare (nonformale) din Republica Mol-
dova (2020) se stipulează că educația tradițională trebuie completată cu una modernă, dinamică, 
flexibilă și permanent adaptabilă societății în continuă schimbare, realizându-se astfel pasul către 
educația nonformală/ informală, educația permanentă, învățarea pe tot parcursul  vieții ș.a.m.d.” [34].

Educația nonformală vizează orice tip de învățare structurată și organizată care este insti-
tuționalizată, intenționată și planificată de un furnizor de educație, dar care nu conduce la un nivel 
formal de calificare recunoscut de autoritățile naționale educaționale relevante. Educația nonfor-
mală poate fi oferită prin cursuri, ateliere, seminarii [232], fiind segmentul ce acoperă formarea de 
atitudini ca elemente esențiale ale stilului existențial vizate de educația formală. 
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Educația extrașcolară (nonformală) este parte componentă a sistemului de învățământ din 
Republica Moldova și o formă a educației reglementată de: Codul educației al Republicii Moldova 
(2014); Recomandarea nr.1437 privind educația nonformală a Adunări Parlamentare a Consiliului 
Europei (2000); Recomandarea privind validarea învățării nonformale și informale (Bruxelles, 
COM, 2012); Memorandumul privind învățarea pe parcursul întregii  vieți (2000); alte documente 
de politici în domeniul educației extrașcolare (nonformale). În contextul acestor documente na-
ționale și internaționale, dezvoltarea educației extrașcolare (nonformale) devine o prioritate și o 
direcție strategică de asigurare a calității educației [34].

Educația informală completează educația formală și nonformală și nu include neapărat obiecti-
vele și subiectele incluse în curriculum, fiind destinată elevilor/studenților la fel de mult ca și publicului 
larg [233]. Învățarea informală se realizează prin activitățile cotidiene, prin interacțiunile în contextul 
muncii, al familiei și al timpului liber [232]. Educația prin și pentru valori în vederea formării stilului 
existențial al adolescenților a antrenat formele generale ale educației, fapt care a determinat elaborarea 
materialelor didactice necesare, în acest sens, prezentate în Tabelul 3.5 și descrise în continuare. 

Tabelul 3. 5. Convergența formal-nonformal-informal în educația axiologică 
pentru formarea stilului existențial al adolescenților

Formal Nonformal Informal

Adolescenți-
studenți

Curriculum la: 
Filosofia educației;
Dirigenție; 
Educația axiologică;
Note de curs 
Filosofia educație

Blog: 
http://just-values.blogspot.com/
Flyers 
Pliante
Banere
Flash mobs
Bookmarks
Grup pe site-ul social 
Facebook: „Just_values” 
https://www.facebook.com/
groups/2169395489945324/ 
Publicații pe platforma 
„E – Sănătate.MD” 
http://www.e-sanatate.md/ 

Blog: http://just-values.
blogspot.com/ 
Grup pe site-ul social 
Facebook: „Just_values” 
https://www.facebook.com/
groups/2169395489945324/ 

Adolescenți 
– liceeni

Disciplina obligatorie 
Dezvoltarea 
personală

Blog: http://just-values.
blogspot.com/
Flyers 
Pliante
Banere
Flash mobs
Bookmarks
Grup pe site-ul social 
Facebook: „Just_values” 
https://www.facebook.com/
groups/2169395489945324/ 
Publicații pe platforma 
„E – Sănătate.MD” 
http://www.e-sanatate.md/ 

Blog: http://just-values.
blogspot.com/ 
Grup pe site-ul social 
Facebook: „Just_values” 
https://www.facebook.com/
groups/2169395489945324/
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Formal Nonformal Informal

Pedagogi - Curriculum la 
cursul tematic 
Educația axiologică;
- Unitate de conținut 
Dezvoltare personală 
din modulul Didactica 
disciplinei școlare la 
programele 011
Științe ale educației;
- Modele de proiecte 
didactice la disciplina 
Dezvoltare personală 
pentru adolescent;
- Materiale 
promoționale.

Blog: 
http://just-values.blogspot.com/
Grup pe site-ul social Facebook 
„Just_values”
https://www.facebook.com/
groups/2169395489945324/ 
Publicații pe platforma 
„E – Sănătate. MD”
http://www.e-sanatate.md/

Blog: http://just-values.
blogspot.com/ 
Grup pe site-ul social 
Facebook „Just_values” 
https://www.facebook.com/
groups/2169395489945324/

Părinți Ghid pentru părinți 
privind formarea 
stilului existențial al 
adolescenților. 

Blog: http://just-values.
blogspot.com/
Grup pe site-ul social 
Facebook „Just_values” 
https://www.facebook.com/
groups/2169395489945324/

Blog: http://just-values.
blogspot.com/
Grup pe site-ul social 
Facebook „Just_values” 
https://www.facebook.com/
groups/2169395489945324/

Etapa I. Elaborarea și valorizarea resurselor curriculare pentru cadrele didactice, pă-
rinți și adolescenți a fost asigurată prin dezvoltarea curriculară a programelor de formare continuă 
a cadrelor didactice cu scopul inițierii în problematica crizei generale a educației, a crizei valorice, 
a educației axiologice și a formării stilului existențial al adolescenților. În opinia lui S. Cristea 
(2016), „curriculumul reprezintă cea mai importantă valoare a educației prin capacitatea de a rea-
liza rolul de instrument principal general de formare a educaților” [73, p. 48]. Resursele teoretice 
(teoriile despre stil/valori, modele ale stilului existențial, inclusiv Modelul conceptual al stilului 
existențial) au fost integrate în resursele curriculare elaborate și valorizate în cheia asigurării uni-
tății, succesiunii și continuității formării stilului existențial al adolescenților liceeni (cl. XI – XII) 
și al adolescenților studenți ai anului I, II (USARB) atât prin cele trei forme generale ale educației 
(formale, nonformale și informale), (Anexa 8, Anexa 9, Anexa 10), cât și prin formarea cadrelor 
didactice în cadrul programelor de formare continuă (Anexa 11). Pentru cadrele didactice, au fost 
elaborate modele de proiecte ale activităților educative pentru adolescenți la disciplina Dezvoltare 
personală (Anexa 12); au fost organizate cursuri pentru formarea continuă la disciplinele Dezvol-
tare personală, Educația axiologică, valorile stilului existențial fiind incluse ca unități de conținut 
în curriculumul la Dirigenție, curriculumul la Filosofia educației, curriculumul la Educația axiolo-
gică. „Curriculumul valorifică anumite valori înscrise în componentele și subcomponentele vizate 
în modelul educației: teleologică (idealul, scopul, obiectivele, standardele și finalitățile educației), 
conținutală (materii de studiu și formare, instrumentarul de studiu și formare), tehnologică (activi-
tăți și oportunități de învățare, procedee, mijloace, metode, tehnici, forme de predare-învățare-for-
mare-evaluare), epistemologică (concepte, teorii, principii, idei, legi, legități, norme), în construi-
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rea demersului strategic de formare a stilului existențial acestea reprezentând repere metodologice 
ale educației formale. Din această perspectivă, Vl. Pâslaru subliniază, că „Teleologia educației (un 
sistem de obiective ordonate epistemologic și praxiologic) reprezintă un sistem de valori proiecta-
te a fi formate celui educat: cunoștințe, capacități, atitudini. În acest sens, „competența reprezintă 
un sistem de valori in actu, care îl raportează pe om la propria activitate” [Apud, 155, p. 12]. 

Tabelul 3.6. Produse curriculare valorificate pentru formarea stilului existențial
Resurse curriculare

Adolescenții liceeni Adolescenții studenți în 
anii debutanți

Disciplina Dezvoltare personală
• Cadrul de referință al Curriculumului Național
• Standarde educaționale
• Planuri-cadru de învățământ
• Curricula clasele X – XII
• Ghid de implementare a curricula https://mecc.gov.md/sites/default/

files/dp_liceu_2018-08-18_curriculum_ghid_0.pdf 
• Cum sprijinim învățarea activă – dezvoltare personală. Ghid didactic 

pentru profesori.
• Manual de educație (alfabetizare) în domeniul internetului – https://

mecc.gov.md/sites/default/files/internet_handbook-ro.pdf.pdf
• Ghid de utilizare a internetului – https://mecc.gov.md/sites/default/files/

ghid_utilizare_internet_ron.pdf 
• Ghidul drepturilor omului pentru utilizatorii de Internet – https://mecc.

gov.md/sites/default/files/brosura_b5_coe_internet_ro_web.pdf 
• Ghidul elevului/elevei din gimnaziu și liceu în contextul situației epi-

demiologice cu COVID-19 – https://mecc.gov.md/sites/default/files/
ghid_gimnaziu_liceu_final_0.pdf 

• Seturi multimedia (biblioteca digitală Educație Online. Învăţăm altfel – 
http://educatieonline.md/
Sigur Online. Un internet mai sigur pentru copii https://siguronline.md/
PassItOn https://www.passiton.com/
Living democracy https://www.living-democracy.com / )

• Softuri educaționale
(Microsoft Office din care fac parte și Word-ul, si Power Point -ul; 
Canva https://www.canva.com/ 
Visme https://www.visme.co/ 
Emaze https://www.emaze.com/ 
Storyjumper https://www.storyjumper.com/ 
Prezi https://prezi.com/ 
Kahoot https://kahoot.com/ 
Padlet https://ru.padlet.com/ 
Linoit http://linoit.com/ 
Jamboard https://jamboard.google.com/

• Teste

Filosofia educației, 
Educația axiologică, 

Dirigenție
• Curricula 
• Suport de curs
• Proiecte didactice de 

scurtă durată
• Seturi multimedia

(PassItOn https://www.
passiton.com/ 
Living democracy 
https://www.
livingdemocracy.com/)

• Softuri educaționale
(Microsoft Office din 
care fac parte și Word-
ul, si Power Point -ul; 
Canva https://www.
canva.com/ 
Visme https://www.
visme.co/ 
Emaze https://www.
emaze.com/ 
Storyjumper https://
www.storyjumper.com/ 
Prezi https://prezi.com/ 
Kahoot https://kahoot.
com/ 
Padlet https://ru.padlet.
com/ 
Linoit http://linoit.com/ 
Jamboard https://
jamboard.google.com/

„Cadrul de referință al Curriculumului Național reprezintă documentul ce definește funda-
mentele conceptuale, metodologice și praxiologice ale politicilor curriculare pentru învățământul 
general care se încadrează în realizarea demersului prioritar al Strategiei Naționale de Dezvoltare 
„Moldova 2020” și prevede „modernizarea sistemului educațional pentru a răspunde nevoilor in-
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dividuale ale tinerilor și cerințelor pieței de muncă”. „Cadrul de referință oferă filosofii, abordări, 
strategii și instrumente de dezvoltare curriculară în condițiile specifice a renovării învățământului 
general”. „Dezvoltarea Curriculumului Național poate fi eficientă dacă ține cont de: provocările 
lumii contemporane (globalizarea, internaționalizarea, digitalizarea, tehnologizarea, criza valo-
rilor etc.); contextul național (criza social-politică, criza economică, criza demografică etc.) și 
starea curriculumului actual (gradul înalt de teoretizare a curricula pe discipline, nivelul scăzut de 
realizare a interdisciplinarității în cadrul curricular” etc. [34, p.5]. Prin urmare, finalitățile docu-
mentului citat rezultă din realitățile internaționale și naționale.

Standardele educaționale evocă „crearea condițiilor de asigurare a necesităților cetățenilor 
vizând calitatea învățământului în conformitate cu posibilitățile și cerințele elevilor, crearea condi-
țiilor de dezvoltare valorică a personalității, stimularea și consolidarea sănătății elevilor, integrarea 
sistemului educațional din Republica Moldova în spațiul educațional al comunității europene”, 
„dar și constituie un reper pentru autorii de curricula și manuale” [97].

În acord cu schimbările impuse de documentele de politici educaționale, s-a modificat și 
planul-cadru, prin introducerea a unei noi arii curriculare (Consiliere și dezvoltare personală) și a 
unei discipline școlare (Dezvoltarea personală). 

„Curriculumul național la disciplina obligatorie Dezvoltare personală pentru clasele X-XII, 
aria curriculară Consiliere și dezvoltare personală este fundamentat de principiile: axiologic; prin-
cipiul abordării sistemice și al dezvoltării graduale a competențelor; principiul învățării centrate 
pe elevul aflat în relație cu mediul său de viață; principiul valorificării responsabile și productive 
a parteneriatului profesor-elev-familie-comunitate; principiul motivației optime și implicării acti-
ve; principiul creării unui mediu favorabil educației de calitate; principiul respectării autonomiei 
și libertății individuale” [79, p.7]. 

Din analiza documentului normativ, deducem că unitățile de conținut sunt orientate spre 
formarea valorilor stilului existențial al adolescenților (competențe specifice) (Tab. 3. 7). 

Tabelul 3.7. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare [79, p.8]
Unități de învățare 

(module) Competențe specifice ca valori ale stilului existențial al adolescenților

1. Identitatea personală și 
relaționarea armonioasă

„Valorificarea identității personale în relaționarea armonioasă cu familia și 
comunitatea, prin autoevaluarea critică și selectivă a sinelui și a resurselor 
sociale”

2. Asigurarea calității  
vieții

„Manifestarea unui comportament pro-activ, axat pe integritate și gestiona-
re eficientă a resurselor, orientat spre sporirea calității  vieții”

3. Modul de viață sănătos „Adoptarea unui mod de viață activ, în vederea protecției sănătății proprii și 
a celor din jur, prin asumarea responsabilă a consecințelor deciziilor luate”

4. Proiectarea carierei 
profesionale și dezvoltarea 
spiritului antreprenorial

„Proiectarea responsabilă a carierei prin valorificarea potențialului indivi-
dual și a oportunităților pieței muncii”

5. Securitatea personală
„Manifestarea comportamentului constructiv și responsabil în acțiuni 
de protecție personală și protecție a celor din jur, axat pe cunoștințe 
acumulate și atitudini social pozitive”
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„Abordarea modulară a implicat formarea competențelor specifice prin realizarea unui mo-
dul, fapt ce nu neagă contribuția altor module la formarea acesteia. Din această perspectivă,  se 
recomandă parcurgerea integrală a modulului, pentru ca adolescentul să poată crea un produs ce de-
monstrează realizarea unităților de competență specifice” [79, p. 24]. „În proiectarea și desfășurarea 
procesului educațional în clasele de liceu, se utilizează prioritar strategii interactive de predare-în-
vățare: (a) metode interactive centrate pe dezvoltarea relațiilor afective: jocul de rol, simularea; (b) 
metode interactive centrate pe intercomunicare: brainstormingul, dezbaterea, comunicarea eficientă, 
argumentarea și contraargumentarea; (c) metode centrate pe investigație: observarea, experimentul, 
studiul de caz, proiectul; (d) metode interactive de predare centrate pe comunicare și cooperare: 
tehnica „Știu. Vreau să știu. Am învățat”, Metoda focus-grup, Tehnica turului de masă, Tehnica ac-
variului; (e) metode interactive pentru producerea ideilor/soluțiilor: metoda Cubul, Explozia stelară” 
[79, p. 32]. La disciplina Dezvoltare personală, modulul Securitatea personală în clasa a XI-a a Li-
ceului Teoretic Regional „I. Creangă”, în scopul formării la adolescenții liceeni a competenței: mani-
festarea comportamentului pro-activ de sporire a calității  vieții, au fost elaborate proiecte didactice, 
prezentări în Power Point, emaze, mindmeister, storyjumper, fișe de lucru, necesare în conștientizarea 
indicatorilor calității vieții prin studiul drepturilor omului (Anexa 13). Tabelul 3.8 prezintă structura 
unităților de competențe și sugestiile de proiectare a învățării.

Tabelul 3.8. Proiectarea unității de învățare „Asigurarea calității  vieții” în clasa XI-a, 
disciplina Dezvoltare personală (captură de ecran)
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„Sugestiile metodologice stipulate în curriculumul la disciplina Dezvoltarea personală vi-
zează proiectarea, organizarea și realizarea procesului didactic în baza paradigmei constructiviste 
care pune în valoare abordările: centrarea pe elev; învățarea experiențială; parteneriatul educațio-
nal; diversitatea tehnologiilor didactice etc. La vârsta adolescentă, se accentuează diferența dintre 
volumul, calitatea și atitudinea față de achizițiile teoretice și practice, fapt cauzat de condițiile 
mediului de viață, de accesul la sursele de informare, de cultura învățării în familie, școală, de 
comunitatea locală. În temeiul acestor realități profesorul trebuie să acționeze cu un grad sporit de 
flexibilitate” [79, p. 24].

Curriculumul la disciplina Dezvoltare personală încurajează profesorii să utilizeze o variată 
gamă de strategii didactice prin rezolvare de probleme și valorificarea extinsă a proiectelor în 
baza învățării experiențiale (pentru implicarea activă a elevilor în evaluarea propriilor experiențe 
relevante învățării); învățarea socială și comunicațională (prin utilizarea variatelor forme de 
comunicare: conversația în perechi, conversația de grup, dezbaterea) și învățarea reflexivă (prin 
analiza propriilor experiențe de învățare, prin autoevaluare, evaluare în perechi, jurnalul de 
învățare, jurnalul de observare și comentarii reflexive etc.). Pornind de la ideea că educația se re-
alizează prin valori, fiind un complex de acțiuni continue de formare, de valorizare a potențialului 
educaților în condițiile crizei educației și a crizei valorilor, ne-a preocupat crearea contextului de 
dezvoltare profesională a cadrelor didactice și mobilizarea sistemului de cunoștințe, capacități și 
atitudini la momentul evaluării inițiale în cadrul cursurilor de formare profesională continuă pen-
tru a contribui la realizarea scopului acțiunilor educaționale – formarea la adolescenți a unui stil de 
viață corespunzător contemporaneității. 

În completarea resurselor curriculare existente, pentru categoria de vârstă cuprinsă în 
cercetare (adolescenți), vin ghidurile profesorului, create în baza curriculumului disciplinar: Ro. 
Gollob, M. Keller. Dezvoltare personală. Ghidul profesorului. Clasa IX, Chișinău, Ed. Lyceum; 
Wiltrud Weidinger, Cum sprijinim învățarea activă – dezvoltare personală. Ghid didactic pen-
tru profesori, pentru cadrele didactice. „Ghidurile propun modalități de formare a competențelor 
transversale necesare pentru dezvoltarea identității personale a elevilor de care adolescenții vor 
avea nevoie atât în viața privată, cât și în cea profesională” [79].

Digitalizarea este termenul de trend care descrie secolul XXI și determină schimbări în 
stilul existențial al adolescenților fiind necesare intervenții educative în acest sens. Panorama com-
plexă a lumii digitale de azi include echipamente mobile inteligente și instrumente de colaborare 
la distanță, inteligența artificială, robotica, tehnologiile de tip cloud computing și blockchain și 
„schimbul dramatic al comportamentului utilizatorilor, îndeosebi a nativilor digitali, care așteaptă 
ca serviciile să fie oferite oricând, oriunde și prin oricare echipament. Aceste așteptări impun gu-
vernele și instituțiile publice să fie pregătite de a oferi și a utiliza servicii informaționale oricând, 
oriunde și la orice echipament într-un mod sigur, securizat și cu resurse mai puține” [280].

Mai mult, criza COVID-19 a reconfigurat practicile educaționale de la interacțiunea „fa-
ță-în-față” la mediul online, a atras atenția atât asupra oportunităților și riscurilor vieții online, cât 
și a necesității unui mediu digital mai bun și mai sigur pentru toți, mai ales pentru tinerii sub 18 
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ani. Prin urmare, în completarea resurselor enumerate sunt indicate Manualul de educație (alfabe-
tizare) în domeniul internetului [116]; Ghidul de utilizare a internetului [286]; Ghidul drepturilor 
omului pentru utilizatorii de Internet [286]. 

Resurse enumerate sunt destinate publicului larg, inclusiv familiilor, educatorilor și factori-
lor de decizie politică; cu toate acestea, ele oferă și legături către informații și resurse mai detaliate 
pentru cei care doresc să se aprofundeze mai departe în subiectele abordate. În același timp, acesta 
urmărește să ghideze adolescenți și tinerii cu vârsta de 20 de ani, care se numără printre cei mai 
pasionați utilizatori ai tehnologilor și sunt formatorii și creatorii noilor tendințe [116]. În acest 
sens, biblioteca științifică USARB ne oferă resurse pentru realizarea activităților de sensibilizare a 
adolescenților pentru siguranța online (Fig. 3.11).

 
Fig. 3.11. Activitate de sensibilizare a adolescenților pentru siguranța online 

(captură de ecran)

Criza pandemică, indubitabil, a marcat vectorul psihofiziologic al stilului existențial, în 
special sanecologia existenței, devenind de interes major pe agenda internațională, aspect reflectat 
și în resursele propuse pentru instituțiile de educație. Facem trimitere la Ghidul elevului/elevei 
din gimnaziu și liceu în contextul situației epidemiologice COVID-19 [279]. Se constată, că prin 
criza pandemică de COVID-19 s-a schimbat peisajul educațional din Europa și din întreaga lume, 
aceasta determinând conștientizarea semnificației abilităților digitale, conectivitatea și utilizarea 
tehnologiilor în educație. Crescând într-o lume digitalizată, elevii/studenții de astăzi sunt conside-
rați „nativi digitali” și ar fi lipsită de semnificație această expresie dacă educația nu ar beneficia 
de pe urma deschiderii către experiențe noi, a noilor instrumente și materiale de studiu, precum și 
a resurselor educaționale digitale. Varietatea acestor resurse creează oportunități extrem de impor-
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tante pentru sporirea șanselor viitoare ale studenților în piața muncii. Abilitatea de a utiliza tehno-
logiile în contexte profesionale și academice, de a evalua și structura informațiile și a fi critic cu 
sursele vor deveni din ce în ce mai esențiale pentru o carieră de succes. Aceste afirmații ar potența 
un stil existențial digital. Cu succes am utilizat aceste instrumente în vederea cultivării valorilor 
stilului existențial. 

O veritabilă sursă de resurse didactice (manuale pentru activități, exerciții, videouri, mate-
rial promoțional, texte juridice, cartonașe ilustrate) pentru profesori, părinți și directori, integrate 
în activitățile realizate în cadrul orelor de Dezvoltare personală, este site-ul Proiectului ECD/EDO 
(Educația pentru Cetățenie Democratică și Educație pentru Drepturile Omului) „A trăi în democra-
ție” (Living Democracy) care urmărește să promoveze democrația și educația pentru democrație 
la diferite niveluri ale sistemelor de învățământ a mai multor țări. Universitatea pentru Formarea 
Profesorilor din Zurich (PH Zurich), Elveția este instituția responsabilă pentru proiect. Capturile 
de ecran sunt dovada unui subiect discutat la modulele disciplinei Dezvoltare personală și cursului 
Filosofia educației și Educația axiologică.

   
Fig. 3.12. Resurse curriculare: site-ul Proiectului ECD/EDO „A trăi în democrație”, 

adolescenți, cadre didactice (captură de ecran)

Integrate în activitățile realizate au fost cele cinci secvențe video, în desen animat, facilita-
toare de formare a unor comportamente specifice SEC la nivelul vectorilor subscriși acestuia, care 
pot fi accesate și pe canalul de youtube: 

„We all deserve dignity” https://www.youtube.com/watch?v=SqfNb0SiQCg, 
„Chemistry class” https://www.youtube.com/watch?v=LoXEY_CniuA, 
„School factory” https://www.youtube.com/watch?v=3ZjBVE4wpgY, 
„Make your voice heard” https://www.youtube.com/watch?v=yKFcOSiqGmw, 
„Colour your world” https://www.youtube.com/watch?v=bs2TgW61Og0. 
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Resursele pentru părinți au susținut pregătirea acestora pentru educația axiologică a ado-
lescenților (Figura 3.13):

Fig. 3.13. Resurse curriculare: site-ul Proiectului ECD/EDO „A trăi în democrație”, 
părinți (captură de ecran)

 Resursele multimedia disponibile pe site-ul PassItOn (https://www.passiton.com/), site-ul 
Fundației Pentru o viață mai bună (The Foundation for a Better Life) ca maxime, videouri, banere, 
articole, înregistrări audio, blog prin excelență promovează valori. Capturile de ecran ce urmează 
sunt evidența utilității acestor materiale în cadrul contextului educațional contemporan în scopul 
modelării stilului existențial al adolescenților. 

 

 
 

 Captu  de ecran PassItOn 

Fig. 3.14. Resurse curriculare site-ul PassItOn, videouri (captură de ecran)
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Capturile de ecran (Figura 3.14) constituie segmente din cadrul activităților de formare a 
SEC la adolescenții-elevi și adolescenții-studenți (Figura 3.15).

 

 Captu  de ecran PassItOn 

Fig. 3.15. Resurse curriculare: site-ul PassItOn, articole (captură de ecran)

Platforma elucidată a creat posibilități reale pentru elaborarea propriilor produse, banere. 
Panourile publicitare create au fost transmise spre aprobare. Dacă au fost aprobat, atunci se  afișau 
pe site-ul platformei pentru a inspira colegii (Figura 3.16). 

 

 Captu  de ecran PassItOn 

Fig. 3.16. Resurse curriculare create pe site-ul PassItOn, banere 
(captură de ecran)
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Un număr semnificativ de software specializate (Canva, Visme, Emaze, Storyjumper, Prezi, 
Kahoot, Padlet ş.a.) au fost cu succes explorate pentru crearea resurselor prevăzute de programul 
strategic, elaborat în scopul formării stilului existențial al adolescenților (Anexa 14, Anexa 15). 
Activitățile de formare au fost desfășurate prin valorificarea plenară a acestora (Fig. 3.16).

  

 Captu  de ecran Software Prezi 

Fig. 3.17. Resurse curriculare, software Prezi (captură de ecran)

Etapa II. „Formarea profesională a cadrelor didactice pentru educația axiologică în 
perspectiva formării valorilor stilului existențial al adolescenților” a inclus activități didactice 
universitare, proiectate și realizate cu studenții pedagogi și profesori școlari de la cursurile de for-
mare continuă, la disciplinele universitare Filosofia educației, Educația axiologică, Dirigenție prin 
conținuturile specifice formării stilului existențial contemporan. 

Tabelul 3.9. Unitățile de conținut la disciplina Filosofia educației
Unitățile de conținut

I. Problematica filosofiei educației ca știință interdisciplinară
1. Filosofia ca formă a cunoașterii umane.
2. Filosofia educației – delimitări conceptuale. 
3. Filosofia educației în aria științelor pedagogice.
4. Domenii de cercetare în câmpul filosofiei educației.

II. Paradigme în filosofia educației
1. Perspective filosofice în educație.
2. Creația filosofică a lui Platon.
3. Opera lui J-J Rousseau.
4. Modernitatea filosofiei educației. Immanuel Kant.
5. Filosofia contemporană a educației. 
6. Filosofia pragmatică a educației: John Dewey.
7. Existențialismul. Filosofările existențiale europene asupra educației: Karl Jasper și J.-P. Sartre.
8. Filosofările existențiale americane asupra educației: G. F. Kneller și Morris van Cleve. 
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Unitățile de conținut
III. Axiologia educației

1. Definirea valorii. Perspective istorice în definirea conceptului de valoare.
2. Posibile clasificări ale valorilor.
3. Legătura dintre educație și valori.
4. Postulate ale axiologiei educației.
5. Criza valorilor.

IV. Ontologia educației
1. Ontologia – ramură fundamentală a metafizicii.
2. Raționamente în explicația ontologică a educației.
3. Componentele ontologiei educației.
4. Stilul existențial contemporan (SEC).
5. Vectorii stilului existențial.
6. Valorile stilului existențial contemporan.

V. Epistemologia educației
1. Epistemologia – ramură a metaştiinței.
2. Abordări filosofice educaționale.

VI. Orientări contemporane în evoluția filosofiei educației.

Obiectivele disciplinei de studiu au vizat: definirea conceptelor-cheie în filosofia educației; 
explicația corelației termenilor filosofiei educației cu limbajul pedagogic; interpretarea statutu-
lui filosofiei educației în aria științelor pedagogice; validarea praxiologică a obiectului de studiu; 
evaluarea interferențelor ontologiei educației, axiologiei și epistemologiei educației. Învățământul 
superior contemporan permite proiectarea unor strategii axate pe acțiune și promovare a metodelor 
de predare care să exploreze mecanisme ce asigură dinamica excelenței personale și a valorilor 
stilului existențial. Seminariile universitare constituie un context de dezvăluire a creativității pe-
dagogice pentru valorizarea situațiilor de învățare orientate spre formarea SEC la disciplinele de 
studiu (Filosofia educației) vizate în Tab. 3.10.

Tabelul 3.10. Valori ale stilului existențial învățate de adolescenții-studenți 
prin seminariile universitare la Filosofia educației

Seminariile universitare Valori ale stilului existențial învățate de adolescenții-studenți

Seminarul:
Noțiuni introductive 
privind problematica 
existenței umane.  
Abordare filosofică. 

- reflecții filosofice privind orientările axiologice,
- convingerea privind nevoia de a asigura calitatea vieții, 
- exprimarea maturității psihoemoționale în analiza evenimentelor 

relevante ale vieții,
- interesul pentru autoevaluarea integrității identității personale, 
- pertinență în proiectarea dezvoltării profesionale,
- argumente privind dimensiunile monitorizării timpului  vieții, 
- tendințe de autoactualizare a personalității. 

În cadrul programului de formare a fost utilizat un ansamblu de strategii educative ce au 
valorificat tehnologiile informaționale și comunicaționale și instrumente de evaluare și autoevalu-
are: fișe de stimulare a motivației pentru învățare a adolescenților cu sarcini de grup și individuale, 
descrise în proiectele prelegerilor și a seminariilor universitare (Anexa 16). 
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Tehnologiile educaționale valorificate în cadrul seminariilor universitare s-au afirmat prin 
generarea comportamentelor dezirabile din perspectiva formării stilului existențial al adolescen-
ților-studenți: tendința de a filosofa privind semnificația și esența vieții umane; convingeri despre 
importanța monitorizării timpului vieții astfel ca acesta să devină suficient pentru autorealizarea 
plenară a personalității umane; valoarea perenă a libertății și a responsabilității etc. Modernizarea 
strategiilor didactice în învățământul superior presupune, în primul rând, intelectualizarea persoa-
nei sub aspect socio-afectiv, factor dinamogen al dezvoltării personale, ce va face să predomine 
– în stilul individual – sentimente superioare, asigurând o comunicare civilizată derivată dintr-un 
sistem de valori ale stilului existențial adecvate contemporaneității [64, p. 13].

Proiectarea strategiilor didactice constituie o activitate complexă din partea profesorului, 
care presupune selectarea, organizarea/combinarea metodelor de educație în raport cu obiectivele, 
formele de organizare a procesului educațional, suporturile didactice, timpul necesar aplicării stra-
tegiilor de educație axiologică.

Tabelul 3.11. Formarea stilului existențial al adolescenților (Disciplina Filosofia educației)
Sarcini didactice universitare de învățare 

a valorilor SEC Comportamente învățate la curs

• Alegeți trei evenimente pe care le considerați cruciale în 
dezvoltarea filosofiei.

• Numiți trei evenimente din ultimii 5 ani pe care le 
considerați importante pentru dezvoltarea filosofiei/
filosofiei educației.

• Se identifică mai multe moduri de a concepe și prezenta 
filosofia. Comparați acele modele și formulați concluzii.

• Formulați trei argumente care sa susțină necesitatea 
filosofiei educației.

• Integrativ, Holistic, Metateoretic – la ce se referă aceste 
caracteristici?

• Selectați una dintre perspectivele asupra conceptului 
„filosofia educației”. Justificați alegerea, argumentați. (2 
argumente, 2 paragrafe).

• Pornind de la afirmațiile, ideile, definirile date pentru 
filosofia educației, 

• creați definiția filosofiei după modelul exploziei stelare: 
• realizați o reprezentare grafică de tip „sistem solar” care 

are punct de referință conceptul „filosofia educației”. 
În jurul acestuia creează (prin săgeți) legături cu 
semnificațiile oferite de definițiile din secțiunea teoretică.

• Realizați o hartă conceptuală în câmpul filosofiei 
educației. Fiecare idee poate genera alte idei, 
subordonate.

- conștientizarea necesității de 
cunoaștere a filosofiei pentru învățarea 
stilului existențial;

- convingeri privind importanța 
filosofării pentru asigurarea sănătății 
psihofizice a personalității;

- cunoștințe despre specificul 
dezvoltării conștiinței axiologice; 

- capacități de argumentare a diverselor 
abordări filosofice;

- convingeri despre necesitatea 
planificării formării toleranței 
pedagogice în activitatea profesională; 

- cunoștințe privind domenii în câmpul 
filosofiei educației;

- capacitatea de a reprezenta grafic 
corelația dintre termenii filosofici 
pentru explicația semnificației 
existenței umane;

- capacitatea de reflecție filosofică 
a adolescenților în interpretarea 
evenimentelor  vieții;

- conștientizarea necesității de adoptare 
a unui stil existențial viabil. 

Abordarea strategică a formării valorilor stilului existențial se axează pe cercetările lui 
Jean Piajet cu referire la câmpul interacțional în care subiectul își construiește cunoștințele și se 
dezvoltă în contextul procesului de autoreglare a dezvoltării profesionale prin corelarea cunoș-
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tințelor prealabile și conflictul cognitiv. În acest sens, adolescenții își definesc cunoașterea prin 
interacțiunea dintre convingerile prealabile și informația pe care o acumulează treptat în cadrul ac-
tivităților de învățare la curs. Din acest punct de vedere, au fost valorizate principiile care stau la 
baza construirii strategiilor educative de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților 
care sunt: construirea propriilor semnificații și interpretări ale stilului existențial, promovarea al-
ternativelor metodologice de autoevaluare, analizele multidimensionale ale situațiilor de învățare 
a valorilor, promovarea învățării prin descoperire și rezolvare de probleme.

Tabelul 3.12. Strategii didactice antrenate în formarea stilului existențial al adolescenților
Strategiile didactice Comportamente formate adolescenților

Strategii expozitive
Strategii ilustrativ-explicative
Strategii euristice
Strategii de învățare prin cooperare
Strategii de învățare prin descoperire
Studiul de caz
Strategii axate pe cercetare
Strategii de comunicare problematizată
Strategii de autoeducație

Conștientizarea nevoilor de dezvoltare personală
Descrierea valorilor contemporaneității
Explicația semnificației stilului existențial
Discriminarea între valori și nonvalori
Colaborare pentru teoretizarea experiențelor personale
Investigarea modelelor de conduită civilizată
Explorarea cazurilor exclusive 
Descoperirea valorilor prin expertiză de conduită publică 
Adoptarea unui sistem de valori 
Autoreglarea proceselor de adaptare socială la noi situații de 
învățare socială

Jurnalul de performanță axiologică a adolescenților/Fișa individuală de valori reflectă im-
plicațiile motivatoare ale adolescenților în activitățile educative ce conține autoprezentarea sub 
formă de eseu a adolescenților, cerințele căruia vizează evaluarea finală a activităților educative. 
Fișa de autoevaluare a adolescenților permite înregistrarea progresului în baza matricei de eva-
luare a nivelului de formare a valorilor stilului existențial prin participarea activă la activitățile 
educative. Metodele de proiectare a secvențelor de învățare pun în evidență un număr mare de 
activități educative ce vizează motivația, achiziția și performanțele. 

În procesul de formare a adolescenților constatăm că anume „calitatea  vieții în noile circum-
stanțe globale a devenit o preocupare responsabilă a forurilor interesate în regândirea strategiilor de 
autorealizare a personalității”, „de asigurare a bunăstării și a existenței autentice conform normelor 
culturale prin racordarea trebuințelor umane și a aspirațiilor, la valorile general-umane” [62, p. 11].

Activitățile de învățare constituie un ansamblu de acțiuni întreprinse pentru a provoca anu-
mite comportamente ale elevilor. Educația formală asigură promovarea valorilor prin dimensiunea 
intelectuală – valoarea centrală fiind cunoașterea, prin dimensiunea estetică – frumosul, dimensiu-
nea psihofizică – sănătatea, dimensiunea morală – binele, dimensiunea tehnologică – adevărul ști-
ințific. Prezentăm în continuare exemple de activități practice în sensul dezvoltării unor capacități 
ale adolescenților în vederea consolidării competenței axiologice și a integrării valorilor stilului 
existențial. Sarcina didactică privind elaborarea alfabetului valorilor/calităților umane în format 
electronic, folosind un software la propria alegere, a generat reflecții filosofice privind calitatea  
vieții (Fig. 3.18)
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Fig. 3.18. Produse realizate de formabili: Alfabetul valorilor

Stilul indică orizontul axiologic al existenței umane, or, educația asigură promovarea valo-
rilor general-umane. Alte sarcini didactice pentru adolescenți au vizat alcătuirea unei liste biblio-
grafice a surselor pentru educația prin și pentru valori și prezentarea unei surse colegilor cu referire 
la valorile stilului existențial contemporan, reflectate în Fig. 3.19.
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Fig. 3.19. Sarcini didactice orientate spre formarea stilului existențial al adolescenților

Activitățile de învățare a stilului de viață a adolescenților au fost concepute pentru va-
lorificarea cunoștințelor în rezolvarea diverselor sarcini aplicative în sfera valorilor. În sensul 
dezvoltării atitudinilor adolescenților, aceștia au fost determinați să aprecieze importanța echili-
brului dintre valorile personale și sociale, conștientizând implicațiile autoeducației în adoptarea 
unui stil de viață, așa cum menționează Gabriela Pohoață (2013): „șansa existențială este educația 
axiologică adecvată noului context internațional care reclamă: reevaluarea valorilor, stoparea 
ofensivei valorilor pragmatice, comerciale care ne-au invadat școala și viața, reorientarea spre 
valorile morale și umaniste” [142, p. 22]. 

Ca formă de evaluare sumativă la disciplină am aplicat eseul. În continuare, propunem 
fragmente din eseurile adolescenților-studenți la disciplina Filosofia educației pe tema: „Omul, 
creator de valori, autenticitatea, libertatea, responsabilitatea existențială”. 

„Omul este o ființă ce are nevoi întrucât aparține lumii sensibile și în această privință ra-
țiunea lui are sarcina pe care nu o poate respinge, sarcina de a se îngriji de interesele ei și de a-și 
face maxime practice la fericirea din această viață și pe cât posibil cu privirea la fericirea unei  
vieți viitoare. Viața unui om poate fi armonioasă doar atunci când ești liber în alegerile proprii, 
pentru a stabili scopuri care favorizează atingerea țelului propus. Fiecare om este arhitectul pro-
priei vieți și, prin această viață, creator de valori în lume”. 

„Omul, cu acțiunile sale, parte a sistemului de valori, produce efectele necesare care mo-
difică în continuu cursul de dezvoltare culturală, materială și spirituală al unei societăți și nivelul 
de civilizație al oricărui popor, națiune. Nemijlocit, orice popor, națiune cu valorile și cultura 
sa contribuie la complexitatea calitativă de dezvoltare a propriei societăți. Omul, cu gândirea și 
inteligența sa, este capabil să creeze și să dezvolte cu propriul intelect acele procese și fenomene, 
care completează în permanență totalitatea valorilor și identitatea acestora. Identitatea valorii 
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își exprimă caracterul prin capacitatea spirituală, materială, morală, socială. Ființa umană prin 
existența valorilor spirituale este menită să producă modificări esențiale în evoluția culturii, învă-
țământului, în relațiile dintre oameni și fenomenele contradictorii ale schimbărilor în timp. Nece-
sitatea de a exista prin sistemul de valori impune ființa umană pe traiectoria de a invada neîncetat 
prezentul cu noi idei și cunoștințe, ulterior contribuind cu toate acestea la schimbarea viitorului. 
Cu acțiunea neîntreruptă de a crea cât mai benefic propria existență omul devine nemijlocit res-
ponsabil atât pentru sine cât și pentru propria societate. Astfel, omul încearcă să se definească ca 
valoare și identitate în tot ceea ce realizează și concepe. Prin existența sa omul este constrâns de 
a fi dependent de una sau mai multe acțiuni, care, toate la rândul lor, produc efecte semnificative 
într-un domeniu oarecare, fiind deschise pentru o întreagă societate”. 

„A vorbi despre libertate înseamnă a puncta natura divină a dimensiunii existențiale. Omul 
tinde să construiască și instituie valorile ca pe o normă a mediului în care trăiește și se dezvoltă, 
iar libertatea este o valoare fundamentală, pentru care, de-a lungul timpului, s-a luptat. În fond, 
libertatea presupune responsabilitatea de a-ți trasa corect propriile limite, pentru că libertatea 
fiecărui din noi se termină exact acolo unde se începe libertatea altuia. Or, nu suntem liberi făcând 
ce vrem, ci ceea ce trebuie. Libertatea individuală este dreptul fundamental al persoanei, fiind 
derivat din dreptul natural al ființei umane”. 

„Problematica apariției valorilor a fost pusă în centrul meditației filosofice a Existenți-
alismului, care abordează această problemă la un nivel individual, ci nu la unul universal. Pre-
zentând raportarea judecăților filosofice existențialiste, ajungem la conceptul de autenticitate. 
Autenticitatea este un „X” pe care trebuie să-l cultivăm noi înșine, trebuie să fim proprietarii și 
creatorii  vieții noastre. Autenticitatea trebuie gândită în direcția independenței și a autonomiei. 
Esențialul nu este ceea ce s-a făcut din om, ci ceea ce face el. J.P. Sarte a afirmat că, „Omul nu 
este, ci devine”. Devenirea omului este condiționată de actul treziri a conștiinței, al libertății și 
responsabilității omului față de existența sa. Această trezire a conștiinței naște afirmația că Omul 
este autorul propriei sale dispoziții, prin urmare el este antecedentul lumii, și deci valorile umane 
se găsesc în Om, ci nici de cum în lume. După părerea mea această abordare reiese din faptul că 
Omul ca individualitate (unicitate) face alegeri unice. Două persoane în aceiași situații pot face 
alegeri diferite în același context situativ, prin urmare omul este originea și sursa creării valori-
lor, deoarece el prin autenticitate face actul alegerii care este exercitat de conștiința umană care 
apriori nu poate exista fără om”. 

Programul de formare profesională continuă a cadrelor didactice a presupus pregătirea 
metodologică pentru predarea disciplinei școlare Dezvoltarea personală (Anexa 18), disciplină 
cu statut obligatoriu, introdusă în anul de studii 2018-2019 în Planul Cadru pentru învățământul 
primar, gimnazial și liceal în conținutul modulului Didactica disciplinei școlare. „Succesul rea-
lizării finalităților rezidă în abordarea creativă a situațiilor de învățare de către profesor și elevi, 
cu implicarea plenară a diverșilor factori educaționali: familia, reprezentanți ai instituțiilor și ale 
comunității. Toți factorii implicați în proces sunt apreciați ca resurse de formare a conștiinței și 
comportamentului axiologic, ca modele de personalitate ce manifestă un mod de viață activ-con-
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structiv, orientat spre valori autentice” [79, p. 24]. În cadrul acestui modul, formabilii au beneficiat 
de pregătire profesională pentru predarea disciplinei vizate, care a condus la pregătirea acestora 
pentru proiectarea și organizarea activităților de educație axiologică, favorizând formarea stilului 
existențial al adolescenților, așa încât cadrele didactice au fost solicitate să valorifice conținuturile 
propuse de curriculumul la Dezvoltarea personală și mai ales să insiste asupra formării competen-
țelor sociale în cadrul acestei discipline. 

În cadrul programului de formare profesională continuă, cadrele didactice au ascultat cur-
sul Educația axiologică în conținutul căruia au fost integrate teme referitoare la SEC al adolescen-
ților (structura și conținutul, indicatorii, descriptorii, criteriile de evaluare și valorile). 

Tabelul 3.13. Obiective și resurse valorificate în formarea profesională continuă 
a cadrelor didactice
Resurse curriculare 

- Curriculumul disciplinar: Dezvoltarea personală. Ghidul de implementare a curriculumului discipli-
nar. (Anexa 18) [79] 

- Curriculumul la cursul tematic Educația axiologică (Anexa 9) 
- Unitate de conținut Dezvoltare personală din modulul Didactica disciplinei școlare la programele 011
Științe ale educației;
- Modele de proiecte didactice la disciplina Dezvoltare personală pentru adolescenți;
- Materiale promoționale.

Obiectivele formării profesionale a cadrelor didactice

Achiziția structurii și conținutului termenilor operaționali ai cercetării: axiologia, conceptul de valoare, 
stil existențial, sistem de valori ale contemporaneității etc. 
Formarea capacităților de a diferenția valorile de pseudovalorile societății moderne;
Conștientizarea importanței dezvoltării profesionale; 
Promovarea valorilor specifice contemporaneității;
Valorificarea strategiilor adecvate și relevante educației prin și pentru valori.

Obiectivele formării profesionale a cadrelor didactice, definite prin cunoaștere-aplica-
re-integrare, au susținut traseul de formare a competențelor profesionale prin care formabilii au 
acumulat cunoștințe privind axiologia, conceptul de valoare, stilul existențial etc. și anumite ca-
pacități: de a diferenția valorile de pseudovalorile societății moderne, a conștientiza rolul personal 
în promovarea valorilor; a valorifica strategiile educaționale moderne în educația prin și pentru 
valori. Tehnologia didactică adoptată pentru necesitățile experimentului vizează formarea conti-
nuă a cadrelor didactice realizată prin instruirea tradițională (face-to-face) și prin învățarea mixtă 
(blended learning), care reprezintă un model de formare în care au fost combinate: instruirea tradi-
țională (face-to-face), realizată prin prelegeri și ore practice interactive; activitatea de învățare in-
dependentă a cadrelor didactice (cu utilizarea TIC), (self-study learning) și învățarea colaborativă 
(online collaborative learning) [80].
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Tabelul 3.14. Distribuirea orelor la cursul tematic „Educația axiologică” 
(formare continuă a cadrelor didactice)

Nr. 
d/o Modul

Numărul de ore

Contact direct S.I. (studiu individual) Total

1. Educația axiologică

75

225 300T P

25 50

Cursul de formare profesională continuă la Educația axiologică a asigurat formabililor 
cunoașterea problematicii și familiarizarea cu noutățile profesiei în scopul organizării și des-
fășurării procesului educațional. În acest mod, dezideratele înaintate spre realizare în cadrul 
cursului sunt conforme problematicii educației axiologice pe dimensiunea formală a educației, 
întrucât misiunea cadrelor didactice este de a crea o nouă viziune asupra ființei umane – integră 
moral și social – conceptual, teleologic, spiritual, teozofic, estetic perfectat, echilibrat ecologic 
și sănătos fizic, tolerant, cultural și religios; liber în recunoașterea valorii personale și a valorilor 
lumii contemporane, conștient de identitatea personală și de identitatea lumii în care trăiește; 
deschis și adaptabil la schimbări [135, p. 5]. Demersul strategic integrator, aplicat în cadrul pre-
dării acestei discipline prin valorificarea experienței cadrelor didactice, a oferit un grad sporit de 
flexibilitate formelor de organizare a procesului didactic și crearea situațiilor de învățare, care 
au generat analiză, sinteză, reflecții, întrebări, comentarii și extensii asupra conținuturilor curri-
culumului la Educația axiologică prin unitățile de conținut: Aspecte teoretice ale educației axio-
logice, Axiologia educației și educația axiologică, Școala instanță de spiritualizare, Valorile în 
contextul educației permanente și autoeducației, Cultura postmodernă și educația. În vederea 
eficientizării demersului de predare-învățare, a fost valorificat Ghidul metodic „Educația prin 
valori și pentru valori”, resursă curriculară ce prezintă un suport informativ și aplicații necesare 
educației axiologice [11, p. 56]. Aplicațiile și exercițiile practice în cadrul orelor de curs și ale 
seminariilor au constituit oportunități de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice însușite de 
formabili pentru consolidarea competențelor sociale. „Esența exercițiilor practice în pregătirea 
profesională constă în formarea competențelor profesionale, în consolidarea și perfecționarea 
achizițiilor instruirii, în creșterea caracterului operațional al cunoștințelor” [Apud, 128]. În con-
textul procesului de formare continuă, au fost asigurate condiții psihopedagogice favorabile 
pentru formarea competențelor specifice disciplinei Educația axiologică, difuzând formabililor 
instrumentarul metodologic necesar pentru proiectarea educației axiologice și a dezvoltării per-
sonale a adolescenților. Formabilii au beneficiat de oportunități de implicare activă în cadrul 
orelor practice și în cadrul orelor teoretice. Prin analiză, apoi prin sinteză, formabilii au ajuns să 
elaboreze obiective, conținuturi și strategii educative orientate spre formarea valorilor stilului 
existențial al adolescenților. În cadrul activităților didactice practice, au fost valorificate diverse 
forme de organizare: activități frontale, activități în grup și activități individuale, care asigură 
valențe formative: activitățile în grup contribuie la formarea competenței de comunicare pro-
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fesională în condițiile parteneriatului și cooperării și luarea deciziilor adecvate etc., activitatea 
individuală dezvoltând capacități de învățare autonomă și responsabilitate pedagogică. Formele 
de organizare a activităților la disciplina vizată (atât prin ore teoretice, cât și prin ore practice) 
au condus la dezvoltarea competențelor profesionale necesare pentru formarea la adolescenți a 
stilului existențial prin autoeducație în spiritul valorilor contemporaneității.

Seminariile universitare de formare a cadrelor didactice au constituit un real context 
de învățare pentru valorizarea potențialului intelectual, creativ, inovativ al formabililor în per-
spectiva consolidării competențelor profesionale necesare pentru proiectarea activităților edu-
cative de formare a stilului existențial al adolescenților. Activitățile practice propuse au fost 
aplicate progresiv, în funcție de nivelul complexității, solicitând consolidarea competențelor 
tehnologică și socială. Spre exemplu, o aplicație practică propusă cadrelor didactice a vizat 
structurarea unui inventar de definiții ale noțiunii de valoare după 15-20 de autori diferiți în 
ordinea apariției cronologice, subliniind astfel aspecte valoroase în conceptualizarea termenului 
valorificat în viața personală. 

Tabelul 3.15. Activitățile de formare a profesorilor școlari orientate 
spre formarea valorilor stilului existențial al adolescenților

Seminariile 
proiectate/realizate Obiective Strategii aplicate Timp 

alocat

Seminarul I 
Probleme actuale 
ale pedagogiei în 
condițiile crizei 
globale a educației și 
a crizei valorilor

- să descrie problemele actuale ale educației; 
- să explice semnificația crizei globale a 

educației și criza valorilor;
- să prezinte valorile contemporaneității;
- să descrie valorile educației contemporane;
- să elaboreze strategii educative pentru 

educația axiologică a adolescenților;
- să prezinte caracteristici ale climatului 

pedagogic necesar pentru autodezvăluirea 
axiologică a adolescenților.

• Prezentare 
Power Point 

• discuție
• videoproiector
• reflecția 

pedagogică
• jocul de rol

30 min.

Subiecții au demonstrat un nivel înalt de cunoștințe evaluat prin numărul de concepte, câm-
pul semantic al termenului descoperit, gradul de utilizare a acestor termeni în analiza activității 
didactice. Aplicațiile au servit mai ales în situații de transfer al cunoașterii, când informațiile deja 
cunoscute au fost utilizate într-un context semnificativ profesional, social sau personal, precum 
sarcina: Argumentează, în 10-15 enunțuri, afirmația: ,,Adevăratele valori nu fug de lumină, în-
văluindu-se în mister.” Orele practice au presupus antrenarea deplină a formabililor în activitate, 
solicitând să descopere relații, factori determinanți, cauze, efecte etc., să emită și să verifice ipo-
teze, să formuleze concluzii și să interpreteze rezultatele obținute, astfel dezvoltând competența 
axiologică a cadrelor didactice. Competența axiologică nu poate fi redusă doar la cunoașterea și 
însușirea unor bunuri sau convenții culturale, ci vizează capacitatea de invenție a noi coduri de 
referință sau de descoperire a noi conexiuni în sistemele de valori ale contemporaneității” [78, p. 
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96].  O altă sarcină practică propusă a fost elaborarea unui glosar de termeni-cheie la subiectul 
Valorile în contextul educației permanente și autoeducației și structurarea unui minieseu la acest 
subiect integrând acești termeni. Din acest unghi de vedere, Codul educației (Art. 11) stipulează: 
„educația are ca finalitate principală formarea unui caracter integru și dezvoltarea unui sistem 
de competențe ce includ cunoștințe, abilități, atitudini și valori ce permit participarea activă a 
individului la viața socială și economică”, finalitate a educației care orientează spre dezvoltarea 
competențelor sociale la adolescenți [59]. 

Abordarea axiologică a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice pentru forma-
rea valorilor stilului existențial la adolescenți ne-a permis să contribuim la consolidarea competen-
țelor psihopedagogice relevante educației axiologice, prezentate în Tabelul 3.17.

Tabelul 3.16. Competențe psihopedagogice ale cadrelor didactice 
relevante pentru realizarea educației axiologice

Indicatori ai pregătirii profesionale a 
cadrelor didactice Descriptori 

Competența de motivare a adolescenților 
pentru dezvoltare personală 
Competența empatică
Competența ludică 
Competențe manageriale 
Competențe socio-afective (autoreglarea 
emoțională, toleranța pedagogică etc.)
Competența de proiectare a educației 
axiologice
Competența decizională
Competența asertivitate pedagogică
Competența de autoevaluare obiectivă
Competența de comunicarea digitală
Competența de creare de conținuturi 
digitale educaționale
Competența de utilizare a 
echipamentelor digitale în educație

• promovarea sistemului de valori conforme societății 
contemporane;

• generarea situațiilor de învățare activă prin întrebări 
problematizate;

• încurajarea dezbaterilor tematice privind stilul existențial 
în adolescență;

• valorificarea situațiilor de învățare a stilului existențial; 
• rezonarea emoțională în comunicarea cu adolescenții;
• proiectarea în prealabil a strategiilor de formare a 

valorilor stilului existențial;
• diversificarea strategiilor în raport cu finalitățile;
• gestionarea interacțiunii prin valorificarea experiențelor 

personale ale adolescenților;
• modelarea verbală a situațiilor de învățare;
• expunerea adecvată a opiniilor proprii;
• formularea și înaintarea întrebărilor problematizate;
• conturarea stilului propriu de comunicare.

Prezentăm, în continuare, rezultatele experimentale comparate obținute din aplicarea ghi-
dului de interviu la etapele diagnosticare și validare (Anexa 5), ce reflectă paralel nivelurile de 
formare a valorilor stilului existențial al adolescenților grupului experimental și al celui de control, 
în urma implementării Programului strategic. Eforturile pentru dezvoltarea cadrelor didactice lasă 
loc semnelor de întrebare privitor la nivelul de cultură socială. În aceste condiții, indicator al cali-
tății cadrelor didactice devine gradul de formare a culturii emoționale ce creează premisele dezvol-
tării maxime și echilibrate a educaților sub raport intelectual și afectiv într-un mediu educațional 
favorizant culturalizării și universalizării [62, p. 9].
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Fig. 3.20. Semnificații atribuite de către cadrele didactice termenului de stil existențial al 
adolescenților (cadre didactice: grup experimental și grup de control)

Analiza comparativă a datelor experimentale a condus la constatarea privind înțelegerea 
corectă de către cadrele didactice a semnificațiilor relevante stilului existențial. Dacă la etapa de 
constatare valorile grupului experimental se concentrau la semnificația „mod de a fi” – 56,9%, 
atunci la etapa de validare pedagogii au demonstrat că prin stil existențial înțeleg „un sistem de 
valori ale personalității” –  48,3%, rezultate semnificative în comparație cu 13,8% (constatare). 

Problemele de ordin metodologic în educația axiologică a adolescenților la etapa de consta-
tare se explică și prin gradul scăzut (25,9%) de cunoaștere de către cadrele didactice a specificului 
dezvoltării personalității în adolescență, reflectată în Fig. 3.21. 
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Fig. 3.21. Gradul de cunoaștere de către cadrele didactice a specificului dezvoltării 
personalității în adolescență (cadre didactice: grup experimental și grup de control)
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Parcurgerea programului de formare profesională continuă a asigurat cadrelor didactice din 
GE creșterea valorilor pentru nivelul înalt al cunoașterii particularităților dezvoltării afective în 
adolescență (de la 22,4 % la 39,7%), iar pentru nivelul mediu (de la 24,1% la 34,5%). 

Spre deosebire de grupul experimental, rezultatele grupului de control au demonstrat îmbu-
nătățiri nesemnificative ale valorilor pentru nivelul înalt (de la 25,9% la 26,1%) și pentru nivelul 
mediu (de la 24,1% la 27,6%). Regretabil și la etapa de control 22,4% dintre pedagogi au rămas cu 
nivel scăzut de cunoaștere a specificului dezvoltării afective în adolescență. 

Grup experimental (GE)                                       Grup de control (GC) 
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Fig. 3.22. Gradul de pregătire metodologică pentru formarea stilului existențial 
la adolescenți (cadre didactice: grup experimental și grup de control)

 În aceste condiții psihopedagogice, a interesat gradul de pregătire metodologică a cadrelor 
didactice pentru formarea stilului existențial adecvat contemporaneității la adolescenți (Fig. 3.22). 
S-a constatat sporirea gradului de pregătire profesională a pedagogilor pentru formarea stilului 
existențial la adolescenți (Nivelul înalt: de la 5,2% în constatare, la 43,1% – validare), iar pentru 
(Nivelul mediu: de la 12,1%, la 37,9%). Pe de altă parte, succesul implicațiilor formative este sus-
ținut și prin scăderea valorilor pentru nivelul sub mediu (de la 29,3%, la 19,0%) și relevant apar 
datele pentru nivelul scăzut de pregătire metodologică (de la 53,4%, la 0%), fapt care se datorează 
atenției pedagogice concentrate asupra problematicii educației prin și pentru valori în perspectiva 
formării stilului existențial la adolescenți.

Etapa III. Educația axiologică pentru stilul existențial contemporan (SEC) și autoe-
ducația adolescenților s-a realizat prin valorificarea situațiilor de învățare la disciplina obligato-
rie Dezvoltare personală (adolescenții-liceeni). Educația formală, nonformală și informală pentru 
conturarea unui stil existențial a presupus interpretarea personalității umane ca produs al activită-
ții/procesului de formare/autoformare și de dezvoltare/ autodezvoltare permanentă a conștiinței și 
comportamentului social al personalității în plan intelectual – moral – tehnologic – estetic – eco-
logic – economic – demografic – sanitar etc. la nivel formal, nonformal, informal [7]. Figura 3.23 
prezintă produse create prin softurile educaționale de către formabili.
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Fig. 3.23. Formarea stilului existențial la adolescenți 
prin tehnologii comunicaționale (colaj de produse) 

Adolescenții au dovedit disponibilitate și deschidere pentru comunicarea online, fapt care 
a generat oportunități pentru consiliere individuală și formarea de orientări axiologice în baza sis-
temului de valori organizate pe vectorii: psihofiziologic, motivațional și social. 

Grație tehnologizării, nonformalul și informalul au posibilități extinse de influențare a ti-
nerii generații. Ceea ce am realizat în vederea formării stilului existențial al adolescenților prin 
activități nonformale și informale (pentru că uneori se face o trimitere deliberată spre sursă, alteori 
întâlnirea este accidentală), am inițiat blogul „Just values” (Doar valori), care poate fi accesat pe 
link-ul http://just-values.blogspot.com/p/imaginipictures.html. Intenția acestui produs blogger a 
fost de a prezenta patternuri de valori obiectivate în imagini, text, video, maxime, carduri, așa încât 
să sensibilizăm tinerii, în special, pentru necesitatea de a promova și crea valori autentice, pentru 
a-i face să reflecteze, pentru a-și asuma responsabilitatea alegerilor pe care le fac și a deciziilor lua-
te, care, într-un final, vor contura stilul lor existențial. Blogul „Just values” a constituit un adevărat 
reper metodologic pentru adolescenții-liceeni (Fig. 3.24). 
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Fig. 3.24. Blogul Just Values (captură de ecran)

Cu intenția de a extinde mai mult sfera de influență asupra adolescenților,în scopul de a 
promova valorile care fac diferența existențială și a susține un stil de viață frumos, am creat și un 
grup similar pe site-ul social Facebook: 

Fig. 3.25. Grupul pentru adolescenți, părinți pe site-ul social Facebook – 
Just_Values (captură de ecran)

Din interpretarea și prezentarea în plan comparat a rezultatelor cercetării în baza întrebă-
rilor ghidului de interviu al cadrelor didactice și din analiza datelor experimentale, derivate din 
aplicarea chestionarului de evaluare a valorilor stilului existențial al adolescenților, deducem 
nivelurile de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților (Fig. 3.26). 
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Fig. 3.26. Nivelurile de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților-liceeni 
(validare-constatare: elevi – grup experimental)

Eficiența Programului de formare poate fi demonstrată și prin comparația datelor din con-
statare și validare ale grupului experimental de adolescenți-elevi, care arată creșterea valorilor 
pentru nivelul înalt a gradului de motivație pentru adoptarea unui stil existențial (de la 8,7 %, la 
35,2%) și pentru nivelul mediu (de la 16,7%, la 31,4%), dar și scăderea datelor pentru nivelul scă-
zut (de la 32%, la 12,7%). 

Urmare a implicațiilor formative ale programului strategic în educația adolescenților se 
constată cele mai înalte valori pentru clarificarea sistemului de orientări axiologice (38,8% – ni-
vel înalt), spiritul autocritic și simțul umorului (37,9% – nivel înalt), consolidarea mecanismelor 
adaptive (35,9% – nivel înalt), amplificarea motivației adolescenților pentru formarea unui stil 
existențial corespunzător provocărilor contemporane și tendința de autoeducație pentru intelec-
tualizarea conduitei sociale (29,9% – nivel înalt). Rezultate experimentale au favorizat sporirea 
autoeficacității și îmbunătățirea integrării sociale a adolescenților (38,6% – nivel înalt).

Preocuparea pentru adoptarea unui stil de viață sănătos a adolescenților-elevi (sanecologia 
existenței) și exprimarea unor comportamente sanologice de abordare a  vieții au demonstrat nive-
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lul înalt 37,3%), fapt care a influențat creșterea valorilor pentru elaborarea strategiilor funcționale 
de realizare a aspirațiilor personale (36,7% – nivel înalt), (33,3% – nivel mediu), dar și scăderea 
rezultatelor de la constatare pentru nivelul sub medie (21,33%) și scăzut (8,7%). 

Comparând opinia profesorilor și a adolescenților asupra acelorași valori, constatăm în 
viziunea adolescenților creșterea semnificativă la etapa de validare a valorilor experimentale pen-
tru nivelul înalt al managementului timpului în grupul experimental (de la 16,7% – constatare la 
29,4% – validare) și pentru nivelul mediu (de la 25,2% la 35,9%). 
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Fig. 3.27. Nivelurile de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților 
(vectorul psihofiziologic, GE, constatare-validare)

Spre deosebire de adolescenți (Fig. 3.27), cadrele didactice au evaluat obiectiv manage-
mentului timpului de către adolescenți (nivelul înalt – de la 16,7% la 29,4%). Se constată faptul că 
competențele sociale nu sunt înnăscute, ci pot fi dobândite prin formare și consolidare pe parcursul 
vieții. Între aceste competențe maturitatea psihoemoțională reflectă gradul de cultură psihologică 
și cultură emoțională. Diferențele se explică prin faptul că profesorii au insistat asupra valorizării 
timpului vieții în adolescență și au sporit gradul de conștientizare de către adolescenți a modului 
sănătos de viață (sanecologia existenței : de la 16,7% la 18,6 %).
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Punctul de vedere al cadrelor didactice 
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Fig. 3.28. Nivelurile de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților 
(vectorul psihofiziologic, GE, constatare-validare)

Se constată apropierea datelor experimentale (opinia profesorilor și a adolescenților) reie-
șind din eforturile acestora de formare a unui stil adecvat contemporaneității în adolescență.

O altă variabilă a cercetării în structura stilului existențial contemporan sunt paternurile 
semnificative de consum ale adolescenților (Fig. 3.29). 

În Fig. 3.29, atât adolescenții cât și profesorii școlari au selectat una dintre variantele de 
răspuns ce corespunde propriei viziuni privind valorile stilului existențial. 
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Valori incerte Fără priorități valorice

Fig. 3.29. Nivelurile de formare a sistemului de orientări axiologice 
ale adolescenților (vectorul motivațional, GE)

Îmbucurător este faptul că adolescenții au optat pentru valorile conforme societății contem-
porane (51,4% – validare, comparativ cu datele constatării – 31,2%), cadrele didactice exprimând 
în esență valori apropiate (51,7% – validare, comparativ cu datele constatării – 8,6%). Aceasta se 
explică prin valorizarea Modelului conceptual al stilului existențial contemporan de către profe-
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sorii școlari în conținuturile disciplinare privind educația axiologică. Vectorul motivațional este 
reprezentat și de mecanismele adaptive ale adolescenților care contribuie la integrarea socială și 
autoactualizarea personalității acestora (Fig. 3.29).
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Fig. 3.30. Niveluri de formare a mecanismelor adaptive ale adolescenților 
(vectorul psihofiziologic, GE)

Analiza comparată a datelor (opinia cadrelor didactice și autoevaluarea adolescenților) per-
mite constatarea privind creșterea valorilor experimentale obținute de adolescenții grupului experi-
mental pentru nivelul înalt (opinia cadrelor didactice – de la 10,3%, la 43,1%), (autoevaluarea ado-
lescenților – de la 8,1%, la 35,9%) și pentru nivelul mediu (opinia cadrelor didactice – de la 13,8%, 
la 20,7%), (autoevaluarea adolescenților – de la 21,3%, la 29,3%). Constatăm scăderea semnificativă 
a nivelului scăzut al mecanismelor adaptive în grupul experimental (de la 37,4%, la 15,5% în opinia 
adolescenților) și (opinia cadrelor didactice – de la 46,6% la 20,7% în opinia profesorilor). 

Examinarea valorilor ce reprezintă vectorul social este relevată în Fig. 3.31.
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Fig. 3.31. Niveluri de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților 
(GE, vectorul social)
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Figura 3.31 prezintă date comparate ale grupului experimental privind nivelurile de forma-
re a valorilor stilului existențial al adolescenților pentru vectorul social. Valorile cercetate în cadrul 
vectorului social: calitatea interacțiunilor comunicative și autoeficacitatea, integrarea socială și 
satisfacția sunt cele mai relevante pentru conturarea stilului existențial al adolescenților, rațiuni 
din care s-a constatat creșterea datelor la etapa de control pentru nivelul înalt (de la 13,4%, la 
38,6% – autoevaluarea adolescenților) și (de la 3,4%, la 36,2% – opinia profesorilor școlari), dar și 
descreșterea numărului de adolescenți cu nivel scăzut (de la 46,5%, la 8,6% – opinia profesorilor) 
și (de la 30,6%, la 7,4% – autoevaluarea adolescenților). 

Demersul didactic proiectat în cadrul seminarului Cultura postmodernă și educația a direcți-
onat învățarea spre identificarea unui set comun de valori universal acceptate, (toleranță, democrație, 
solidaritate, respect, echitate și justiție socială, etc.) cultivate prin educație în vederea unei morale și 
a unei culturi globale care nu exclude, ci presupune păstrarea și reînnoirea tradițiilor culturii, exclu-
derea discriminării, acceptarea multiculturalismului, schimbul intercultural, respectarea drepturilor 
etc. „În această ordine de idei, au fost valorificate următoarele metode de educație: metoda celor 
șapte schimbări, lectura explicativă, lectura dirijată, reflecția personală, introspecția, demonstrația, 
studiul de caz, simularea, jocul de rol (role-play), dezbaterea, brainstorming, exemplul și exerciți-
ile. Activitățile realizate au fost orientate spre formatorii adolescenților. Se construiește identitatea 
de sine dezvoltată în grupul social în care adolescentul își exersează Sinele și originalitatea având 
posibilitatea de a-și cunoaște propriile capacități pentru a-și desăvârși nevoia de autorealizare” [79]. 
Cadrele didactice au fost orientate spre proiectarea/realizarea activităților informative pentru pă-
rinți, care au un rol determinant în educația copiilor, în devenirea lor axiologică. Se constată faptul 
că, de cele mai multe ori, părinții nu au o specializare în educație, cadrele didactice trebuie să 
ofere suport pedagogic, în acest sens, părinților. Ca să reușim să ajutăm părinții în a direcționa 
adolescenții spre a face alegerile potrivite pentru un stil existențial sanogen, am propus un inventar 
de tematici orientative pentru ședințele cu părinții (Anexa 17). Ședințele cu părinții rămân a fi 
principala modalitate de comunicare dintre pedagog și părinți. Colaborarea dintre școală și familie 
prin intermediul ședințelor nu presupune numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce 
ține de orientarea copilului, ci și explicații competente părinților privind problemele pe care le 
comportă această acțiune. Întâlnirile colective dezvăluie complexitatea fenomenului educațional, 
stimulându-i să conștientizeze responsabilitățile ce le revin ca educatori (de aici coerența sporită a 
actului educativ familial, scos într-o măsură mai mare sau mai mică de sub influența unor factori 
și valori avansate de societatea contemporană [187]. Activitatea de educație a familiei a presupus 
desfășurarea ședințelor cu părinții în baza unor teme relevante, racordate la interesele părinților și 
ale adolescenților. În acest context, e de remarcat Ghidul pentru părinți, care a fost conceput într-o 
manieră sintetizată pentru ședințele cu părinții în vederea susținerii informaționale a acestora în 
cunoașterea specificului adolescenței și în formarea stilului de viață (Anexa 18).

Valorile stilului existențial rezultă din conceptul și definiția stilului existențial care vizează 
sistemul calităților personale și sociale ce permit afirmarea axiologică a personalității, manifestate în 
proiectele de viață asumate, orientate spre autorealizarea potențialului individual ce asigură formarea 
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identității și validarea socială a integrității, a autorității și a individualității personale generatori ai feri-
cirii și a stării de bine. Analiza comparată a datelor experimentale ale grupului experimental și ale gru-
pului de control de adolescenți-studenți, obținute la etapa de validare a programului de formare, ne-a 
adus argumente care demonstrează creșterea rezultatelor pentru valorile stilului existențial (Fig. 3.32.)
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Fig. 3.32. Niveluri comparate de formare a valorilor stilului existențial al 
adolescenților-studenți (etapa de validare)

Creștere semnificativă au înregistrat valorile: sanecologia existenței (37,3%, nivelul înalt 
al GE, comparativ cu 16,7% al GC); gradul de motivație pentru adoptarea unui sistem de valori 
contemporane (38,85% pentru nivelul înalt al GE, comparativ cu 27,85% al GC); autoeficacitatea 
(pentru nivelul înalt 38,6% – GE și 11,35% – GC); responsabilitatea (pentru nivelul înalt 30% – 
GE și 11,35% – GC); spiritul autocritic (37,9% – GE și 14,05% – GC pentru nivelul înalt); auto-
nomia în luarea deciziilor (31,25% – GE comparativ cu 14,7% – GC); independența în elaborarea 
proiectelor de viață (36,65% – GE și 14,5% – GC) etc. 

În procesul educației axiologice au fost înregistrate feedback-ul pozitiv și feedback-ul de 
produs/proces generate de adolescenți cu accent pe procesul și produsul învățării [186].
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3.3. Concluzii la capitolul 3
Urmare a cercetării empirice preliminare, descrise în cap. 2, prin care au fost stabilite ex-

perimental prioritățile valorice, în termenii sistemului de valori, nevoile și preocupările axiologice 
ale adolescenților, în capitolul 3 se prezintă demersul experimental al evaluării stilului existențial 
al adolescenților. Variabilele cercetării au fost reprezentate de indicatorii stilului existențial con-
temporan și au permis anumite constatări privind gradul de formare a fiecărui vector identificat 
al stilului existențial (psihofiziologic, motivațional și social) la etapa de constatare și de validare. 
Valorile SEC definite în spiritul postmodernității, semnifică amestec de elemente ale stilurilor în 
conduita adolescenților în conformitate cu nevoile specifice vârstei. 

Programul strategic de formare a stilului existențial al adolescenților a asigurat dina-
mica pozitivă a valorilor pentru vectorii psihofiziologic, motivațional și social. Stilul existențial 
format adolescenților, ca expresii comportamentale a orientărilor axiologice, a fost evaluat prin 
valorificarea criteriilor: (a) vectorul psihofiziologic (demonstrează preocupare pentru un stil de 
viață sănătos, manifestă stabilitate emoțională, operează cu mecanisme de adaptare constructivă, 
se afirmă ca o personalitate integră, exprimă competențe de monitorizare eficientă a timpului; 
(b) vectorul motivațional (demonstrează orientări axiologice constructive, valorizează paternurile 
semnificative de consum, independența în alegerea strategiilor de realizare a aspirațiilor, acordă 
prioritate libertății de gândire și acțiune, se afirmă prin luarea unor decizii adecvate, demonstrează 
tendințe de autoeducație permanentă; (c) vectorul social (reușește să asigure calitate relațiilor co-
municative, evocă valori ale culturii în relațiile din familie, demonstrează responsabilitate morală 
în raporturile interpersonale, este obiectiv și autocritic, abordează cu umor dificultățile, preocupat 
pentru obținerea imaginii de sine pozitivă, nivel înalt al stimei de sine, prestigiu și autoritate în 
grup, arată eficiența optimă în procesul de integrare socială, trăiește stare de satisfacție și fericire). 

Datele experimentale obținute din valorificarea Programului strategic de formare a stilului 
existențial al adolescenților au confirmat ipoteza cercetării: formarea stilului existențial al adoles-
cenților în condițiile de criză a valorilor a fost asigurat prin: stabilirea reperelor teoretice ale exis-
tenței umane și a orientărilor științifice în evoluția conceptului de stil existențial; elucidarea preo-
cupărilor axiologice ale adolescenților în contextul crizei mondiale a educației și al crizei valorilor; 
elaborarea și întemeierea științifică a Modelului conceptual al stilului existențial contemporan; 
identificarea și descrierea indicatorilor, descriptorilor și valorilor stilului existențial în contextul 
educației axiologice; evaluarea stilului existențial al adolescenților din perspectiva cadrelor didac-
tice și a adolescenților; elaborarea și validarea experimentală a Programul strategic de formare a 
stilului existențial care a facilitat dezvoltarea personală și integrarea socială a adolescenților.
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI

1. Studiul aprofundat al literaturii filosofice, sociologice, psihologice și pedagogice a per-
mis stabilirea unor incertitudini în definirea conceptului operațional al cercetării – stil existențial al 
adolescenților. În contextul cercetării din punct de vedere pedagogic, a fost definit conceptul stil 
existențial al adolescenților „ca profil al identității umane, circumscris prin configurația nevoilor 
personale, a strategiilor și a competențelor semnificative afirmate pentru satisfacerea acestora, ce 
permit exercitarea status-rolurilor și stabilirea priorităților, manifestate relevant în conduita socia-
lă, ce reflectă sistemul individual al valorilor personale, principiile de viață, opțiunile și orientările 
specifice în soluționarea problemelor și arată nivelul de educație și cultură a unei persoane, deter-
minând integrarea, autoritatea și calitatea  vieții omului ca reprezentant al unei anumite categorii 
sociale” [17, p. 267]. 

2. Dinamica perpetuării valorilor în lumea contemporană este cauzată de acumularea unui 
sistem de probleme globale și provocări serioase umanității (socio-culturale, ecologice, climate-
rice, energetice, economice, educaționale), iar ritmul încetinit al soluționării acestora generează 
starea de criză de natură axiologică. Investigațiile asupra crizei educației arată că situația de criză 
a civilizației contemporane are un caracter global, pentru că afectează întreaga planetă și toate 
sferele  vieții sociale și caracter paradigmatic, la care se suprapune și pandemia Covid 19. A fost 
demonstrat științific, că prin caracterul paradigmatic al crizei globale a educației umanitatea 
trăiește criza valorilor fundamentale. În condițiile actuale ale dezvoltării sistemului de învăță-
mânt din R. Moldova, așa cum este stipulat în Codul educației, „se resimte necesitatea obiectivă de 
reconsiderare axiologică a stilului existențial contemporan în contextul crizei mondiale a educației, 
reflectată în criza valorilor”. În acord cu idealul educațional din Republica Moldova, ce vizează 
„formarea personalității capabilă de autodezvoltare, care posedă un sistem de competențe necesare 
pentru angajarea pe piața muncii”, „educația are ca finalitate principală dezvoltarea unui sistem de 
valori ce asigură participarea la viața socială” [59]. 

3. Din perspectiva problematicii generate de criza valorilor, prin documentare teoretică, 
investigația a condus la determinarea fundamentelor epistemologice privind stilul existențial al 
adolescenților, descrise prin abordări științifice ale existenței umane din variate unghiuri de vede-
re (filosofică, psihologică, sociologică și pedagogică), au fost interpretate științific orientările în 
evoluția conceptului de stil existențial și au fost evidențiate valorile prioritare ale contempora-
neității din analiza indicatorilor calității  vieții (Cap. 1, 1.1, 1.2 și 1.3).

4. Descrierea caracteristicilor esențiale ale crizei valorilor în aria crizei mondiale a educa-
ției într-o eră a provocărilor, a generat nevoia precizării exacte, corecte și cuprinzătoare a valorilor 
stilului existențial, care să integreze factorii determinanți ai dezvoltării personalității adolescenți-
lor, și, urmare logică, prin studiul particularităților de vârstă ale adolescenței, au fost identificate 
preocupările axiologice ale adolescenților. S-a constatat experimental că adolescenții atribuie 
prioritate valorilor de consum, fapt ce constituie ecoul caracteristicilor societății contemporane 
determinând formarea stilului bazat pe valorile de consum (Cap. 2, 2.2). 
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5. Reconsiderarea științifică a valorilor stilului existențial contemporan, studiul anali-
tic și sintetic al conținutului de idei al teoriei valorilor, al teoriilor privind educația axiologică în 
adolescență, al principiilor educației prin și pentru valori, al modelelor stilului de viață în optica 
diferitor cercetători din domeniu a contribuit la elaborarea, întemeierea științifică și valorifica-
rea în practica universitară a Modelul conceptual al stilului existențial contemporan al adoles-
cenților, structurat în vectorii (psiho-fiziologic, motivațional și social), din care au fost elaborați 
și descriși științific: indicatorii, descriptorii și valorile stilului existențial contemporan. Prezen-
tăm, sintetizat, în continuare, indicatorii stilului existențial contemporan delimitați pentru: (a) 
vectorul psihofiziologic: sanecologia existenței, maturitate psihoemoțională, mecanisme adaptive, 
integritatea identității personale, managementul timpului; (b) vectorul motivațional: sistemul ori-
entărilor axiologice, paternurile semnificative de consum, independența în alegerea strategiilor de 
realizare a aspirațiilor, prioritizarea libertății, autonomia deciziilor, intelectualizare prin autoedu-
cație permanentă; (c) vectorul social: calitatea interacțiunilor comunicative, cultura raporturilor 
cu familia, responsabilitate moral-etică, spirit autocritic și simțul umorului, afirmare, recunoaștere 
și autoritate, autoeficacitate/eficiență, integrare socială și satisfacție. În baza indicatorilor SEC 
au fost identificați – pentru fiecare vector – descriptorii stilului existențial contemporan: (a) 
vectorul psihofiziologic: afirmarea prin stil de viață sănătos, stabilitate emoțională în situații 
tensionante, rezistența la influența factorilor stresogeni, responsabilitatea pentru orientările axi-
ologice, competența de management al timpului, disciplinare socială; (b) vectorul motivațional: 
automotivare pentru asimilarea valorilor culturii, tendința spre autodepășire și definire a idealu-
lui, orientare spre satisfacerea nevoilor superioare, interes pentru consumul cultural, promovarea 
consumului sănătos originalitate și integritate în conduita socială, preferințe pentru autonomie 
strategică, dinamism existențial, tendință spre libertatea gândirii și a exprimării, inițiative de în-
vățare și autoperfecționare continua, motivație de afirmare a eu-lui, autoangajare și centrarea pe 
perfecțiune; (c) vectorul social: asertivitate în comunicare, empatizare în contextul comunicării, 
orientare altruistă și centrare pe alții, asumarea responsabilității spirituale, abordare optimistă a 
problemelor, valorizarea umorului, curajul de a înfrunta greutățile, controlul eficient al resurselor 
implicare în învățarea socială, încredere în sine și vigilență personală, autorealizare prin eficiență 
personală (Cap. 2, 2.3). 

6. Experimentul pedagogic proiectat și realizat asupra unui eșantion stratificat constituit 
din profesori școlari, adolescenți-elevi și adolescenți-studenți a generat concluzii științifice pri-
vind problematica autodeterminării axiologice a adolescenților în condițiile de criză a valorilor 
și a scos în evidență importanța educației prin și pentru valori în vederea formării unui stil 
existențial. Pentru necesitățile cercetării, a fost elaborată și aplicată metodologia cercetării care 
a permis evaluarea stilului existențial al adolescenților (Cap. 3, 3.1). 

7. Pentru etapa de formare a experimentului pedagogic a fost elaborat și validat experi-
mental Programul strategic de formare a stilului existențial al adolescenților, fondat teoretic 
prin Modelul conceptual al SEC al adolescenților. Evaluarea comparată a datelor experimentale la 
etapa de validare a permis concluzia despre eficiența acțiunilor de elaborare a resurselor curri-
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culare (note de curs pentru adolescenții-studenți și ghid pentru părinți) și a acțiunilor de formare 
la nivel de proces a valorilor stilului existențial al adolescenților. Pentru evaluarea formativă 
au fost elaborate criteriile de evaluare a stilului existențial pentru vectorul psihofiziologic: (a) 
orientare sănătoasă a comportamentului psihofiziologic, (b) echilibru emoțional; pentru vectorul 
motivațional: (a) motivație intrinsecă pentru adoptarea unui stil sănătos de viață, (b) puterea de a 
lua decizii adecvate; (c) interesul pentru autoeducație permanentă și dezvoltare personală și pentru 
vectorul social: (a) orientare comunicativă în mediul social, (b) responsabilitatea îndeplinirii rolu-
rilor sociale; (c) statut social în grup obținut prin afirmare și eficiență; (d) integrare optima și sa-
tisfacție personală. Au fost evidențiate valorile stilului existențial contemporan, care au facilitat 
descrierea din perspectivă axiologică a nivelurilor de formare a stilului existențial al adolescenților 
pentru fiecare dintre vectorii identificați. Problema științifică soluționată în cercetare constă în 
clarificarea structurii și a conținutului științific al stilului existențial contemporan în cadrul Mode-
lului conceptual și validarea experimentală a Programului strategic de formare a stilului existențial 
al adolescenților care a asigurat dinamica valorilor experimentale, fapt ce constituie dovada efica-
cității programului vizat (Cap. 3, 3.2, 3.3).

RECOMANDĂRI:
Cercetătorilor în domeniu: investigarea pedagogică a valorilor stilului existențial con-

temporan al adolescenților și valorificarea în elaborarea altor modele ale stilului de viață.
Cadrelor didactice universitare: valorificarea Modelului conceptual al SEC și a Progra-

mului strategic de formare a SEC la adolescenți în predarea universitară a disciplinelor pedagogice.
Profesorilor școlari: proiectarea activităților educative de dezvoltare personală din per-

spectiva valorilor prioritare ale epocii contemporane. 
Adolescenților: autoeducație pentru cunoașterea și valorizarea stilului existențial contem-

poran în contextul comunității adolescenților.
Părinților: evaluarea stilului de viață promovat în familie și societate, supravegherea perti-

nentă a evoluției sistemului de valori ale adolescenților pentru implicații educative pe termen lung. 
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ANEXE
Anexa 1. 

Glosar de termeni
Axiologie – disciplină filosofică având drept obiect de studiu valorile generice, şi legităţile 

generale a sistemului de valori [Apud, 42, p. 358].
Axiologia educaţiei – este unul dintre domeniile de cercetare ale filosofiei educaţiei, care 

este orientat spre identificarea valorilor vehiculate sau decantate în educaţie, discutarea modului 
de structurare a acestora, punerea problemei dreptului de a le emite, depistarea conflictelor va-
lorice şi a unor căi de rezolvare a acestora, relevarea dimensiunilor axiologice ale componentelor 
proceselor educative: finalităţi, conţinuturi, metodologie didactică, forme de organizare şi realiza-
re a educaţiei etc. [78]; „disciplină pedagogică integrată în zona ştiinţelor educaţiei, construită 
interdisciplinar, la nivel primar (relaţia pedagogie-filosofie) şi  secundar prin hibridarea realizată 
între unele ştiinţe pedagogice (teoria generală a educaţiei, teoria generală a curriculum-ului) şi un 
domeniu al filosofiei (axiologia)” [Apud, 73, p. 192].

Axiosfera – caracterizează limitele esențiale spațiul axiologic, eterogenitatea sa structurală 
internă, diversitatea, formând o ierarhie, ale cărei componente sunt componente ce se află într-o 
relație sinergică și unitate. Alături de aceasta, axiosfera este întreaga zonă a relațiilor valorice 
personale către lume și include în mod semnificativ: în primul rând, lumea valorilor; în al doilea 
rând, realitatea subiectivă a conștiinței valorice sub formă de concepte valorice, evaluări, gusturi, 
idealuri, norme, canoane, imagini; în al treilea, rezultatele activității creative a unei persoane care  
se constituie în valori obiective și datorită conștiinței valorice creând nou valori artistice, morale, 
materiale, religioase și valori ale creativității științifice [268].  

Competență axiologică reprezintă „capacitatea determinării corecte a valorilor, prin cu-
noașterea și însușirea unor coduri sau convenții culturale utilizate în descifrarea bunurilor cultu-
rale”, precum și „capacitatea de a inventa noi coduri de referință sau de descoperire a unor noi 
conexiuni în sistemul de valori” [Apud, 43].

Consum – consumul, privit ca şi context, este definit de trei axe: standardizare, tematizare 
şi simplificare [114].

Criză morală se exprimă şi în degradarea relaţiilor umane cotidiene, desemnată de spori-
rea criminalităţii, a diversificării formelor indiferenţei [152].

Criză mondială a educaţiei – stare de dezechilibru apărută în cadrul structurii sistemelor 
de învăţământ, prin conjugarea mai multor cauze: afluxul elevilor; penuria resurselor; creşterea 
costurilor reale per elev; inadecvarea produselor educaţiei, respectiv absolvenţilor; inerţia şi inefi-
cienţa şcolii [73, p. 686].

Cultură – „acel întreg complex care include cunoştinţele, credinţele, arta, morala, legea, 
obiceiul şi alte deprinderi dobândite de om ca membru al societăţii” [Apud, 73, p. 692 ].

Geodemografie – metodă complexă de combinare a informațiilor demografice, geografice 
despre stilul de viață și comportamentul consumatorului [114, p.53].
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Mod de viață – „produsul unei culturi, al unor tradiţii specifice, al unei istorii. Este format 
din elementele obiective ale traiului, care constau din condiţiile materiale, economice şi sociale ale 
vieţii omului. Componentele principale ale modului de viaţă în colectivitate sunt: locuinţa (m2 la 
o persoană) şi utilajul casnic (gradul de confort); caracterul muncii (ocupaţiei, profesiei) şi durata 
ei; condiţiile igienice în locuinţe şi la locurile de muncă; studiile; calificarea profesională; asistenţa 
medical (formele şi accesibilitatea); tradiţiile; obiceiurile; durata timpului liber şi formele de petre-
cere a lui; reşedinţa (urbană, rurală) şi mijloacele existente de transport; mijloacele de comunicare, 
telecomunicare, informare, nivelul de cultură etc. transport, utilajul casnic, asistenţa medicală etc. 
la ei sunt diferite” [71].

Nivelul de viaţă/trai – indice integral, care caracterizează utilizarea de către populaţie a 
bunurilor materiale şi spirituale şi gradul de satisfacere a necesităţilor în aceste bunuri la un anu-
mit moment de dezvoltare a societăţii. „Nivelul de viaţă reflectă starea materială a societăţii, și se 
caracterizează printr-un sistem de indici cantitativi şi calitativi: produsul intern brut per capital, 
nivelul şi structura produselor alimentare, a mărfurilor şi a serviciilor utilizate, nivelul şi dinamica 
preţurilor, nivelul plăţilor pentru apartament şi serviciile comunale, impozitelor, cheltuielile pentru 
transport, condiţiile habituale, posibilităţile de odihnă, nivelul de asistenţă medicală, studii, long-
evitatea etc. Drept valoare medie a nivelului de viaţă serveşte coşul de consum” [71]; reprezintă 
ansamblul condiţiilor materiale, culturale şi sociale pe care societatea le pune la dispoziţia întregii 
colectivităţi [87]; indicator preponderent economic ce poate fi definit ca reprezentând satisfacerea 
nevoilor economice ale unei colectivităţi [Ibidem].

Orientare de valoare – „concepţie organizată şi generalizată, influenţând comportamen-
tul, cu privire la natură, la locul omului în ea, la relaţiile omului cu ceilalţi şi cu privire la dezirabil 
şi indezirabil, aşa cum pot fi acestea legate de mediu şi de relaţiile inter-umane” [188].

Stil existențial/de viață – un set de alegeri pe care persoana le face pentru a-și stiliza 
viața: pe fondul schimbării sistemelor de valori acesta dorește să aibă o identitate proprie bine 
conturată și etalată cultural; exprimă modul său general de a trăi, raportul dintre condiţiile în 
care el îşi duce traiul şi condiţiile de activitate, de asemenea, şi modelele individuale de com-
portament determinate în anumită măsură de factorii socio-culturali, caracteristicile personale şi 
educaţionale. Stilul de viaţă se referă la decizii, acţiuni şi condiţii de viaţă [114, p.62]; formă so-
cială, este un set de practici cu sens unitar și semnificație relațională, care este un model distinct 
împărtășit în cadrul unei colectivități fără a avea fie un sistem cognitiv-axiologic preexistent, fie 
o condiție social-structurală predeterminată ca elemente generative, deși poate fi influențat de 
acestea [210]; „stilul de viaţă se referă la totalitatea activităţilor care compun viaţa unei persoa-
ne, grup, colectivitate, dar dintr-o perspectivă nu descriptiv-explicativă ci intern-structurală şi 
normativă” [191].

Pattern – model specific, tipar reprezentând simplificat structura unui fenomen sociologic, 
lingvistic, psihologic [288].

Psihografie – metodologie care grupează indivizii în funcţie de valorile pe care le declară 
şi cele care fac acest lucru în funcţie de atitudinile, interesele şi opiniile considerate simultan.
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Sistem de valori – acel set consistent de valori care asistă persoana în procesele deciziona-
le și în rezolvarea situațiilor dificile  [114, p. 38].

Socio-mentalităţile – curente generale de valori şi atitudini care pot fi utilizate în analizele 
de tip macro (de poziţionare strategică a organizaţiei, dacă discutăm în termeni de marketing) [114].

Socio stil – un gestalt care ne arată ce valori are o persoană, care îi sunt atitudinile şi opi-
niile şi, nu în ultimul rând, comportamentele [Ibidem, p.57].

Standard de viață – „obiect de referinţă pentru nivelul de trai, implicând atribute cantita-
tive. Conceptul Nivel de trai poate fi considerat o noţiune substituibilă pentru cea de standard de 
viaţă, deoarece standardul este prezentat prin prisma nivelului de trai al populaţiei, de gradul de 
dezvoltare a unei economii, ce a permis satisfacerea nevoilor materiale la un nivel mai superior 
decât al populaţiei altor state” [101].

Valoare – clasificare abstractă care îl ajută pe individ să se poziționeze în societate, oferind 
semnificație unor obiecte [114, p. 40], „însuşirea unor lucruri, fapte, idei, fenomene de a corespun-
de necesităţilor sociale şi idealurilor generate de acestea; suma calităţilor care dau preţ unui obiect, 
unei fiinţe, unui fenomen etc.; importanţă, însemnătate, preţ, merit” [288].
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Anexa 2. 

Tehnica Check – List: Valori ale stilului existențial al personalităţii (adaptat, A. Dragu)

Instrucţiuni:
Dragi adolescenți, vă rog să selectați din lista valorilor propuse, doar 20 pe care le considerați 

cele mai importante din punctul dvs. de vedere. 
Vă rugăm să le aranjați în 3 rubrici la discreția dvs.

Mulțumesc pentru disponibilitate!

rezistent

cult

disciplinat

consecvent

independent

asertiv

matur

umor

creativ

demn

democrat

echilibrat

eficient

sănătos

activ

dinamic

altruist

autoritar 

entuziast

exigent

expresiv

ferm

original

integru

sociabil

cooperant

discernământ

spiritual

spontan

echilibrat

autorealizare

motivat 

autonom

inteligent

optimist

operativ

liber

autocritic

receptiv 

reflexiv

responsabil
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Anexa 3. 

Chestionar de evaluare a valorilor stilului existențial

1. Apreciați starea dvs. de sănătate fizică, psihică și morală?
a. Foarte bună
b. Medie
c. Sub medie (cu mici probleme de sănătate)
d. Nesatisfăcătoare (cu probleme grave de sănătate)

2. Gradul de motivație care vă caracterizează în majoritatea situațiilor de viață?
a. Foarte înaltă
b. Medie
c. Sub medie (se manifestă sporadic)
d. Demotivare 

3. Cum calificați sistemul dvs. de valori? 
a. Conforme contemporaneității 
b. Suficiente 
c. Incerte 
d. Fără priorități valorice

4. În ce măsură aveți dezvoltat spiritul autocritic?
a. Foarte dezvoltat
b. Mediu
c. Sub mediu
d. Insuficient dezvoltat

5. Reușiți să vă soluționați problemele psihologice păstrând echilibrul emoțional?
a. Întotdeauna
b. Reușiți cu mici excepții
c. Uneori reușiți
d. Nu reușiți fără explozii emoționale

6. Cum procedați în situații tensionante (mecanisme adaptive)
a. Controlez sentimentele personale întotdeauna mecanisme mature de coping
b. Nu mă implic emoțional mecanisme nevrotice
c. Consider că ceilalți au aceleași trăiri emoționale mecanisme imature
d. Ignor situațiile tensionante mecanisme psihotice

7. Apreciați cea mai semnificativă resursă de consum pentru dvs.
a. Resurse culturale (teatru, manifestări culturale, întruniri științifice etc.) 
b. Resurse materiale (alimentație, vestimentație și obiecte de consum cotidian)
c. Resurse de divertisment (variate distracții)
d. Resurse virtuale (prioritatea utilizării rețelelor de comunicare on-line) 
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8. Apreciați care dintre mecanismele de autoapărare le adoptați frecvent în propriul compor-
tament 
a. Raţionalizarea
b. Intelectualizarea
c. Proiecţia 
d. Negarea 

9. Cât de frecvent alegeți independent strategiile de realizare a propriilor aspirații?
a. Întotdeauna
b. Uneori am nevoie de consilierea familiei
c. Rareori independent
d. Am nevoie mereu de suportul familiei 

10. Relațiile cu familia le considerați:
a. Foarte bune
b. Bune
c. Acceptabile
d. Problematice

11. Cât de frecvent Vă preocupă autoeducația pentru dezvoltarea personală?
a. Întotdeauna
b. Suficient de frecvent
c. Uneori
d. Puțin mă preocupă

12. Vă simțiți responsabil pentru respectarea principiilor morale și etice?
a. Întotdeauna
b. Suficient de frecvent
c. Uneori doar pentru propriul comportament
d. Nu mă simt responsabil de problemele morale ale altora deoarece fiecare persoană este 

responsabilă de propria conduită  
13.  În luarea deciziilor cotidiene: 

a. Nu am nevoie de sprijin
b. Frecvent am nevoie
c. Rareori am nevoie de consiliere
d. De regulă iau decizii împreună cu familia

14. Mă mândresc cu familia mea 
a. Întotdeauna
b. Frecvent 
c. Uneori 
d. Evit exprimarea sentimentului de mândrie 
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15. În ce măsură vă considerați o persoană liberă?
a. În mare măsură
b. Mediu
c. Suficient 
d. Insuficient de liber/ă

16. În interacțiunile comunicative cu semenii, familia și profesorii respectați normele culturii?
a. Întotdeauna
b. Frecvent 
c. Uneori 
d. Nu mă preocupă aceasta

17. În ce măsură reușiți să vă proiectați și să folosiți rezonabil timpul? 
a. În mare măsură
b. Mediu
c. Suficient 
d. Insuficient de liber/ă

18. Sunteți mulțumit de comportamentul dvs ca reprezentant al unui gen (masculin/feminin)?
a. Consider că am un comportament corespunzător 
b. În mare parte mulțumit de sine
c. Mulțumit într-o măsură oarecare
d. Nemulțumit

19. Autoapreciați-vă gradul de eficiență personală, integrare  socială și fericire
a. Înalt
b. Mediu
c. Sub medie
d. Scăzut

20. Apreciați nivelul autorității dvs. în familie, școală/liceu și grupul de colegi?
a. Înalt
b. Mediu
c. Sub medie
d. Scăzut
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Anexa 4. 

Ghid de interviu al cadrelor didactice privind stilul existențial al adolescenților

1. Ce semnificații atribuiți termenului de stil existențial al adolescenților?
a. Mod de a fi 
b. Sistemul de valori ale personalității 
c. Caracteristici personale 
d. Competențe 

2. Cunoașteți specificul dezvoltării personalității în adolescență?
a. Cunosc în linii mari 
b. Unele caracteristici ale adolescenților le cunosc 
c. Cunosc puțin 
d. Cunosc foarte puțin 

3. În ce măsură vă considerați pregătiț/ă metodologic pentru a contribui la formarea unui 
stil existențial adecvat contemporaneității la adolescenți?
a. Bine pregătit/ă
b. Mediu
c. Sub mediu deoarece trăim realitatea crizei globale a educației
d. Insuficient de bine pentru că lipsesc resurse de suport metodologic

4. Cum apreciați sănătatea psihofizică și morală a adolescenților?
a. Foarte bună
b. Medie
c. Sub medie (cu mici probleme de sănătate)
d. Nesatisfăcătoare (cu probleme grave de sănătate)

5. Apreciați gradul de motivație pentru dezvoltare personală a adolescenților.
a. Înaltă
b. Medie
c. Sub medie (se manifestă sporadic)
d. Demotivare 

6. Acordați un calificativ sistemului de valori ale adolescenților. 
a. Conform contemporaneității 
b. Suficiente valori
c. Valori incerte 
d. Fără priorități valorice

7. Evaluați nivelul culturii psihoemoțională a adolescenților.
a. Înaltă
b. Mediu
c. Sub mediu
d. Insuficient dezvoltată
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11. Apreciați prioritățile semnificative de consum ale adolescenților. 
a. Resurse culturale (teatru, manifestări culturale, întruniri științifice etc.) 
b. Resurse materiale (alimentație, vestimentație, finanțe și obiecte de consum cotidian)
c. Resurse de divertisment (variate distracții)
d. Resurse virtuale (prioritatea utilizării jocurilor virtuale, a rețelelor de comunicare online) 

12. Estimați gradul de eficiență personală, integrare  socială și satisfacție a adolescenților.
a. Înalt
b. Mediu
c. Sub medie
d. Scăzut

13. În ce măsură adolescenții reușesc să proiecteze și să consume rezonabil timpul? 
a. În mare măsură
b. Mediu
c. Suficient de eficient
d. Consumă irațional timpul
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Anexa 5. 

Corespondența itemilor interviului cu  variabilele ale cercetării 
(profesori de liceu)

Nr. 
crt. Itemii ghidului de interviu Variabile ale cercetării

1. Ce semnificații atribuiți termenului de stil existențial al 
adolescenților?

semnificații atribuite termenului de stil 
existențial al adolescenților

2. Cunoașteți specificul dezvoltării personalității în 
adolescență?

cunoașterea  specificului dezvoltării 
personalității în adolescență

3.
În ce măsură vă considerați pregătit/ă metodologic 
pentru a contribui la formarea unui stil existențial 
adecvat contemporaneității la adolescenți?

gradul de pregătire pentru formarea 
stilului existențial la adolescenți

4. Cum apreciați sănătatea psihofizică și morală a 
adolescenților?

sănătatea psihofizică  și morală a 
adolescenților

5. Apreciați gradul de motivație pentru dezvoltare 
personală a adolescenților.

gradul de motivație pentru dezvoltare 
personală a adolescenților

6. Acordați un calificativ sistemului de valori ale 
adolescenților. sistemul de valori al adolescenților

7. Evaluați nivelul culturii psihoemoțională a 
adolescenților.

cultura psihoemoțională a 
adolescenților

8. Apreciați prioritățile semnificative de consum ale 
adolescenților. paternurile semnificative de consum

9. Estimați gradul de eficiență personală, integrare  
socială și satisfacție a adolescenților.

eficiența personală, integrarea socială 
și satisfacția adolescenților

10. În ce măsură adolescenții reușesc să proiecteze și să 
consume rezonabil timpul? gestionarea timpului
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Anexa 6. 

Curriculum la unitatea de curs Filosofia. Probleme filosofice ale domeniului

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ARTE

CATEDRA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

CURRICULUM 
la unitatea de curs 

FILOSOFIA. PROBLEME FILOSOFICE ALE DOMENIULUI
Ciclul I – studii superioare de licență

Codul și denumirea domeniului general de studii 011 Științe ale educației
Codul și denumirea domeniului de formare 

profesională 
0113 Pedagogie în învățământul primar
0112 Pedagogie preșcolară
0114 Formarea profesorilor

Codul și denumirea specialității 0113.1 Pedagogie în învățământul primar
0112.1 Pedagogie preșcolară
0114.10 Limba engleză

Autori:
Valeriu PARNOVEL, dr., lector. univ.
______________________________

 (semnătura)
Ion GAGIM, prof. univ., dr., hab.,  

______________________________
 (semnătura)

Olga JACOTA- DRAGAN, asist.univ.
______________________________

 (semnătura)
Aurelia BEŢIVU, asist. univ.

______________________________
 (semnătura)

BĂLȚI, 2021
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Discutat și aprobat la ședința Catedrei de științe ale educației
Proces-verbal nr. 01 din 02.09.16

Șeful Catedrei                     conf. univ., dr., Tatiana ȘOVA

Discutat și aprobat la ședința Consiliul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
Proces-verbal nr. 1 din 05.09.16

Decanul Facultății de                                                   conf. univ., dr. Lora CIOBANU

Renovat: 
Olga JACOTA-DRAGAN, asist.univ.
Aurelia BEŢIVU, asist. univ.
Discutat și aprobat la ședința Catedrei de științe ale educației
Proces-verbal nr. 1 din 02.09.21

Șeful Catedrei                     conf. univ., dr., Tatiana ȘOVA

Discutat și aprobat la ședința Consiliul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
Proces-verbal nr. 2 din 05.09.21

Decanul Facultății de                                                   conf. univ., dr. Lora CIOBANU
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INFORMAȚII DE IDENTIFICARE A CURSULUI
Facultatea: Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte

Catedra: Catedra de științe ale educației
Domeniul general de studii: 011 Științe ale educației
Domeniul general de studii: 0112 Pedagogie preșcolară

0113 Pedagogie în învățământul primar
0114 Formarea profesorilor

Denumirea specialității: 0112.1 Pedagogie preșcolară
0113.1 Pedagogie în învățământul primar
0114.10 Limba engleză

Administrarea unității de curs Filosofia. Probleme filosofice ale domeniului.

Codul unității de curs, 
specialitatea

Credite
ECTS

Total 
ore

Repartizarea
orelor Forma 

de 
evaluare 

Limba 
de 

predareC S L Luc. 
ind.

U.03.A.017 
Pedagogie în învățământul primar și Pedagogie 
preșcolară (studii cu frecvență)

4 120 15
15

15
15 - 60 Examen Română

Rusă 

U.03.A.017 
Pedagogie în învățământul primar și Limba 
engleză (studii cu frecvență)

4 120 15
15

15
15 - 60 Examen Română

Rusă 

U.03.A.013 
Pedagogie în învățământul primar și Pedagogie 
preșcolară (studii cu frecvență redusă)

4 120 6
6

6
6 - 96 Examen Română

Rusă 

Anul de studii și semestrul în care se studiază: Anul II, semestrul III
Statutul: Unitate de curs obligatorie de orientare socioumanistică 

INFORMAȚII REFERITOARE LA CADRUL DIDACTIC
Numele, prenumele: Valeriu PARNOVEL
Titlul și gradul științific: lector universitar, doctor  în științe filosofice
Informaţie de contact: e-mail: valeriu.parnovel@usarb.md  

Numele, prenumele: Ion GAGIM
Titlul și gradul științific: profesor universitar, doctor habilitat
Informaţie de contact: e-mail: gagim.ion@gmail.com 

Numele, prenumele: Olga JACOTA-DRAGAN
Titlul şi gradul ştiinţific: drd. în Istoria Filosofiei, licenţă şi masterat în ştiinţe politice, asistent 
universitar.
Informaţie de contact: e-mail: olga.jacota@usarb.md

Numele, prenumele: Aurelia BEŢIVU
Titlul și gradul științific: asistent universitar
Informaţie de contact: e-mail: aurelia197533@yahoo.com 
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INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII
Acest modul universitar interdisciplinar reprezintă disciplina obligatorie de studiu, esenţi-

ală pregătirii specialistului în Ştiinţe ale educaţiei, cu impact hotărâtor la formarea culturii profe-
sionale și a stilului existențial prin realizarea scopului de formare a unei viziuni filosofice integre 
asupra evoluţiei gândirii filosofice cu privire la problematica complexă a educației în contextul 
crizei globale a educației. 

Obiectul de studiu al Filosofiei educației vizează abordarea paradigmelor filosofiei în do-
meniile de cunoaștere filosofică: axiologia, ontologia, epistemologia. Ca disciplină de învățământ, 
dezvoltă conținuturi dinspre problematica filosofiei educației ca știință, prin analiza paradigmelor 
afirmate în filosofia educației (descrise în operele marilor filosofi) pentru formarea unei imagini 
integre asupra parcursului istoric al filosofiei educației ca știință pedagogică autonomă. Obiecti-
vele de formare profesională la modul se referă la formarea concepţiei despre existența umană, 
măsurabile prin raționamente filosofice cu privire la postulatele axiologiei educației în condițiile 
de criză a valorilor, abordările epistemologice în limbaj pedagogic actualizat,  asigurând afirmarea 
competenţelor profesionale.

COMPETENȚE PREALABILE / PRE-RECHIZITE
Pentru a se înscrie la unitatea de curs Filosofie. Probleme filosofice ale domeniului, studen-

ţii trebuie să posede cunoștințe din Istoria universală şi Istoria pedagogiei; să deţină competenţe/
capacităţi privind studierea surselor bibliografice; organizarea informaţiei în prezentări; capaci-
tatea de analiză, comparare, deducţie, sinteza informaţiei;  elaborarea  și susținerea  publică a 
discursurilor pedagogice.

COMPETENȚE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI:
CP1. Operarea cu fundamentele ştiinţifice ale matematicii, ale informaticii şi ale ştiinţelor 

educaţiei şi utilizarea acestor noţiuni în comunicarea profesională.
CP2. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor şi proceselor reale.
CT1. Aplicarea principiilor, a normelor şi a valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 

strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea 

de tehnici de comunicare, de relaţionare şi de muncă eficientă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor 

şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
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FINALITĂȚILE CURSULUI:
La finele studierii cursului, studentul va fi capabil:

Filosofia
– să determine cauzele principale ale apariţiei şi dezvoltării gândirii filosofice și să anali-

zeze premisele social-economice şi intelectuale ale dezvoltării filosofiei contemporane; 
– să compare filosofia germană, engleză, franceză din diferite etape ale dezvoltării;
– să identifice locul şi rolul domeniilor reflecţiei filosofice;
– să explice teoriile contemporane despre autodezvoltarea şi autoorganizarea lumii;
– să interpreteze procesul istorico-filosofic de apariţie şi dezvoltare a domeniilor reflecției 

filosofice și să analizeze problemele globale ale domeniului.

Probleme filosofice ale domeniului
Cunoaștere și înțelegere:
– să  explice semnificaţiile conceptului de filosofie a educației; 
– să descrie obiectul de studiu al filosofiei educației; 
– să elucideze paradigmele filosofiei educaţiei; 
– să cunoască concepţiile pedagogice ale marilor filosofi (Platon, Descartes, Spinoza, 

J. Locke, J.J. Rousseau, J. Kant, Hegel, A. Niskier etc.);
– să explice rolul filosofiei educaţiei în sistemul ştiinţelor pedagogice;
– să prezinte principalele etape istorice în constituirea filosofiei educației; 
– să evidențieze premisele afirmări filosofiei educației ca disciplină de studiu; 
– să elucideze caracteristicile noilor curente şi orientări ale filosofiei educației; 
– să explice rolul filosofiei educației în formarea stilului existențial al personalității umane.

Aplicare:
– să argumenteze originea și importanța reconsiderării filosofice a idealului educațional;
– să argumenteze funcţionalitatea valorilor în acţiunea educativă;
– să interpreteze cercetările de filosofie a educației; 
– să valorifice teoriile educației în construcția discursului filosofic; 
– să argumenteze problematica politicilor educaţiei în raport cu politicile europene;
– să se afirme printr-un stil existențial particular;

Integrare:
– să abordeze, din perspectivă filosofică, probleme ale educației; 
– să prezinte argumente privind geneza problemelor de existenţă, cunoaştere, criza educa-

ției și criză a valorilor;
– să demonstreze poziţie civică activă, implicându-se în tratarea, din perspectivă istorică, 

a problemelor educaţiei; 
– să identifice reperele conceptuale ale filosofiei educației; 
– să analizeze critic problemele actuale ale filosofiei educației; 
– să propună strategii de cercetare în filosofiei educației;
– să demonstreze actualitatea unui stil existențial al personalității;
– să descrie propriul stil existențial prin indicatori, descriptori și valori.
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CONȚINUTURI

Conținuturi curriculare
Studii cu 
frecvență

Studii cu 
frecvență 

redusă
C S C S

FILOSOFIA
I. FILOSOFIA – CONCEPŢIE DESPRE LUME ŞI MODALITATEA 

DE GÂNDIRE
• Obiectul de studiu al filosofiei.
• Corelaţia dintre filosofie şi alte sisteme conceptuale.
• Domeniile ale reflecţiei filosofice.
• Metodele filosofice fundamentale.
• Funcţiile filosofiei.

2 2 1 2

II. ETAPELE ISTORICE DE DEZVOLTARE ALE FILOSOFIEI
• Caracteristica generală a filosofiei antice greceşti.
• Caracteristica generală a filosofiei medievale şi renascentiste.
• Caracteristica generală a filosofiei moderne.
• Caracteristica generală a filosofiei occidentale contemporane.

2 2 1 -

III. APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA GÂNDIRII FILOSOFICE 
ROMÂNEŞTI
• Premizele apariției filosofiei românești.
• Filosofia lui Dimitrie Cantemir.
• Gândirea filosofică românească sec. XIX-XX.

1 2 1 -

IV.  ONTOLOGIA
• Obiectul și problematica ontologiei.
• Problema existenţei. Ontologia umanului.
• Conştiinţa.
• Moduri de existență: mișcare, spațiu, timp.

2 2 2 -

V. GNOSEOLOGIA ŞI EPISTEMOLOGIA
• Obiectul și problematica gnoseologiei și epistemologiei. 
• Forme şi niveluri ale cunoaşterii: cunoaştere perceptivă şi raţională; 

cunoaştere empirică şi teoretică; cunoaşterea comună şi ştiinţifică.
• Adevărul – problemă centrală a teoriei cunoaşterii. 
• Teoria cunoașterii ştiinţifică şi principalele forme ale acesteia.

2 2 - -

VI.  AXIOLOGIA ŞI PRAXIOLOGIA
• Obiectul şi problematica axiologiei.
• Tipologia şi clasificarea valorilor. 
• Filosofia acţiunii.

2 2 1 2

VII. ANTROPOLOGIA FILOSOFICĂ
• Problema omului în filosofie.
• Problema libertăţii umane şi tratarea ei în gândirea filosofică.
• Problema sensului vieţii umane.
• Fericirea ca sens al vieţii umane.

2 1 - -

VIII. FILOSOFIA CULTURII
• Noţiunea de cultură.
• Abordări ştiinţifice contemporane ale culturii.
• Cultura şi societatea. 
• Cultura și civilizația.
• Funcţiile culturii.

2 2 - 2

Total FILOSOFIA 15 15 6 6
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Conținuturi curriculare
Studii cu 
frecvență

Studii cu 
frecvență 

redusă
C S C S

PROBLEME FILOSOFICE ALE DOMENIULUI
I. PROBLEMATICA FILOSOFIEI  EDUCAȚIEI CA ȘTIINȚĂ 

INTERDISCIPLINARĂ
• Filosofia ca formă a cunoașterii umane.
• Filosofia educației, delimitări conceptuale. 
• Filosofia educației în aria științelor pedagogice.
• Domenii de cercetare în câmpul filosofiei educației.

2 2 2 2

II. PARADIGME ÎN FILOSOFIA EDUCAȚIEI
• Perspective filosofice în educație.
• Creația filosofică a lui Platon.
• Opera lui J-J Rousseau.
• Modernitatea filosofiei educației. Immanuel Kant.

2 2 - -

III.  PARADIGME ÎN FILOSOFIA EDUCAȚIEI (continuare)
• Filosofia contemporană a educației. 
• Filosofia pragmatică a educației: John Dewey.
• Existențialismul. Filosofările existențiale europene asupra educației: 

Karl Jasper și J.-P. Sartre.
• Filosofările existențiale americane asupra educației: G. F. Kneller și 

Morris van Cleve. 

2 2 - -

IV.  AXIOLOGIA EDUCAŢIEI
• Definirea valorii. Perspective istorice în definirea conceptului de 

valoare.
• Posibile clasificări ale valorilor.
• Legătura dintre educaţie şi valori.
• Postulate ale axiologiei educaţiei.
• Criza valorilor.

3 3 2 2

V.  ONTOLOGIA EDUCAŢIEI
• Ontologia  – ramură fundamentală a metafizicii.
• Raţionamente în explicaţia ontologică a educaţiei.
• Componentele ontologiei educaţiei.
• Existenţa. Stilul existenţial. 

3 3 1 1

VI. EPISTEMOLOGIA EDUCAȚIEI
• Epistemologia – ramură a metaştiinţei.
• Abordări filosofice educaționale.

2 2 1 1

VII. ORIENTĂRI CONTEMPORANE ÎN EVOLUȚIA FILOSOFIEI 
EDUCAȚIEI. 1 1 - -

Total PROBLEMEFILOSOFICE ALE DOMENIULUI 15 15 6 6
TOTAL UNITATE DE CURS 30 30 12 12

STRATEGII DIDACTICE
Prelegerea interactivă, explicaţia, dezbaterea, controversa academică, organizatorii grafici, 

studiul bibliografiei,  studiul de caz, software educaţionale (kahoot, google classroom, moodle, 
storyjumper, google forms, prezi, mindmeister, padlet ş.a.)
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ACTIVITĂȚI DE STUDIU INDIVIDUAL

Nr. 
d/o Conținutul activității

Nr. de ore, termen de 
prezentare Criterii de evaluare

FZ FR
Pregătirea pentru orele de seminar/ 
laborator (documentare, studierea 
suportului informativ, luare de 
notițe, completarea chestionarelor, 
grilelor, testelor de autoevaluare, 
consultația titularului de curs etc.)

30
în cadrul 
orelor de 
seminar

48
în cadrul 
orelor de 
seminar

• explicarea principalelor 
noţiuni, idei, teorii;

• evidențierea problemelor de 
bază din domeniu;

• dezvoltarea listei 
bibliografice;

• lecturarea critică, profund 
argumentată;

Analiza problemei existenţei.
Elaborarea unui referat la tema 
,,Ontologia umanului-accepţiuni şi 
concepţii contemporane” (7-10 pag. 
A4);*
Identificarea deosebirilor dintre 
tipurile şi formele ale mişcării. 
Identificarea şi definirea noţiunilor-
cheie.

5
V

săptămână

10
XI 

săptămână

• complexitatea abordării 
subiectului;

• respectarea cerințelor față 
de structura referatului;

• originalitatea şi atitudinea 
personală în abordarea 
subiectului.

Analiza şi formularea într-un eseu 
a tipurilor de adevăr şi influenţa 
acestuia în viaţa umană (1 pag A4).*
Elaborarea unui tabel privind 
caracteristica metodelor 
cunoaşterii ştiinţifice (forma şi 
structura tabelului este la discreţia 
studentului).
Identificarea şi definirea noţiunilor-
cheie.

5
IX

săptămână

10
XIII 

săptămână

• corectitudinea selectării 
şi descrierii metodelor 
cunoaşterii ştiinţifice;

• corectitudinea construirii 
organizatorului grafic;

• creativitatea și originalitatea 
subiectului abordat.

Discurs filosofic susținut prin 
mijloace TIC privind domeniile de 
cunoaștere a filosofiei educației: 
dialectica, ontologia, praxiologia, 
axiologia, epistemologia, 
normativitatea educaţiei.

5
XI

săptămână

6
XIII 

săptămână

• probitatea caracteristicilor 
domeniilor filosofiei 
educaţiei;

• relevanța argumentelor 
prezentate pentru fiecare 
domeniu de studiu al 
filosofiei educației;

originalitatea produsului.
Construirea unui organizator grafic 
prin care ar formula un răspuns 
personal şi argumentat la întrebarea: 
Ce este stilul existenţial?
raportându-se critic la concepţiile 
despre stilul existenţial studiate.

5
XII

săptămână

6
XIII 

săptămână

• complexitatea, originalitatea 
produsului;

• respectarea volumului 
indicat în conținutul 
sarcinii.  

Pregătirea pentru evaluarea 
periodică

4 8

Pregătirea pentru examen 6 8
Total 60 96

NOTĂ: Studenţii vor prezenta sarcinile marcate cu ,,*” sistematizate în portofoliu până la ultimul 
seminar, inclusiv.



172

EVALUARE
În procesul de evaluare a studenților se aplică prevederile Regulamentului de organizare 

a studiilor superioare de licență (ciclul I) în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, apro-
bat prin Hotărârea Senatului, proces-verbal nr. 1 din 26.08.2020 și a Regulamentul cu privire la 
evaluarea rezultatelor academice ale studenților în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
aprobat prin Hotărârea Senatului, proces-verbal nr. 9 din 16.03.2011.

În cadrul unității de curs, activitatea de învățare a studentului, inclusiv activitatea individuală, 
finalitățile de studiu și competențele dobândite sunt verificate și apreciate pe parcursul semestrelor 
prin evaluări inițiale, curente, periodice, precum și în timpul sesiunilor de examinare prin evaluări 
semestriale, în conformitate cu Planul de învățământ. 

Evaluarea inițială poate fi realizată prin discuție, chestionare, testare, probă de evaluare, 
interviu etc. Notele obținute la evaluarea inițială nu se înscriu în registrul grupei academice și nu 
influențează nota finală la unitatea de curs, ci servesc drept punct de reper în proiectarea și realiza-
rea activităților din cadrul unității de curs.

Evaluarea curentă (continuă) se efectuează în cadrul orelor de curs (prelegeri), practi-
ce, a seminarelor prin diverse modalități stabilite de către titularul unității de curs: chestionare, 
discuție, povestire, teste, probe de evaluare, referate, proiecte individuale/de grup, portofolii, 
studii de caz etc. 

Notele obținute în cadrul evaluărilor curente se înscriu în registrul grupei academice. Nu-
mărul total minim al notelor pentru evaluările curente trebuie să fie cel puțin egal cu numărul de 
credite acordate unității de curs. Una dintre note va fi rezultatul evaluării obligatorii în cadrul 
orelor de curs (prelegeri).

Studenții care au fost în imposibilitate de a participa, în termenii stabiliți prin Calendarul 
universitar, la evaluările curente, vor recupera aceste evaluări, conform dispoziției decanului și în 
baza unui orar special stabilit împreună cu titularul cursului.

Evaluarea periodică se realizează după promovarea a jumătate din orele preconizate pen-
tru curs (prelegeri), conform graficului elaborat de decanat și aprobat de Centrul pentru Activitate 
Didactică. Responsabil de realizarea evaluării periodice este titularul unității de curs. Subiectele 
pentru evaluarea periodică reflectă conținuturile studiate în prima jumătate a orelor de curs (prele-
geri) și sunt incluse în curriculumul unității de curs. 

Forma de realizare a evaluării periodice (orală, scrisă, practică, combinată, pe MOODLE 
sau alte platforme de învățare etc.), metodele și instrumentele utilizate sunt selectate prin negoci-
ere cu studenții, ținând cont de necesitățile și abilitățile acestora.

Nota obținută la evaluarea periodică se înscrie în registrul grupei imediat după ultima oră 
(prelegere) realizată la unitatea de curs.

Studenții care au absentat nemotivat și cei care au obținut o notă mai joasă de 5 vor avea 2 
sesiuni de reexaminare a evaluării periodice, conform graficului elaborat de decanat.

Studenții care au fost în imposibilitate de a participa la sesiunile de reexaminare periodică 
din motive întemeiate (caz de boală, participare la competiții / concursuri republicane și internațio-
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nale etc.), justificate prin acte confirmatoare (certificate medicale, hotărâri, ordine, dispoziții etc.), 
vor avea posibilitatea să susțină evaluarea periodică conform unui orar special. 

Evaluarea studiului individual al studentului ghidat de profesor include realizarea obli-
gatorie a produselor incluse în prezentul curriculum la compartimentul „Activități de lucru indi-
vidual”. Fiecare produs al studentului va fi notat, iar în registrul grupei academice se va include o 
singură notă (notă medie cu sutimi – în cazul notării mai multor produse).

Forma de realizare a evaluării studiului individual al studentului ghidat de profesor (orală, 
scrisă, practică, combinată, pe MOODLE sau alte platforme de învățare etc.) sunt selectate prin 
negociere cu studenții, ținând cont de necesitățile și abilitățile acestora.

Evaluarea semestrială se realizează la finalizarea unităților de curs, fiind programată în 
sesiunea de examene, conform Calendarului universitar. 

Forma de susținere a examenului (orală, scrisă, practică, combinată, pe MOODLE sau alte 
platforme de învățare etc.), metodele și instrumentele utilizate sunt selectate prin negociere cu 
studenții, ținând cont de necesitățile și abilitățile acestora, se aprobă la ședința Catedrei de științe 
ale educației și se anunță studenților la începutul semestrului.

Subiectele pentru probele de evaluare se aprobă de către șeful catedrei și se aduc la cunoș-
tința studenților cu cel puțin o lună până la sesiune. În baza subiectelor aprobate vor fi elaborate 
probele de examinare.

Sunt admiși la evaluarea semestrială doar studenții care au realizat integral cerințele pentru 
unitatea de curs respectivă. Studentul, a cărui medie a evaluărilor curente sau notă pentru lucrul 
individual din cadrul unității de curs este mai mică de „5” sau care a înregistrat evaluarea periodică 
organizată în cadrul unității de curs o notă mai mică de „5”, nu este admis la examenul semestrial 
de finalizare a unității de curs respectiv. De asemenea, nu este admis la evaluarea semestrială stu-
dentul care a absentat nemotivat la mai mult de 30% din activitățile auditoriale.

Nota semestrială a unității de curs constituie 60% din nota generală a unității de curs pentru 
învățământul cu frecvență, iar în cazul învățământului cu frecvență redusă constituie 50%. Nota 
semestrială  se calculează ca medie aritmetică dintre: media notelor obținute la evaluările curente; 
nota de la evaluarea periodică; nota / media pentru lucrul individual.

Rezultatele evaluărilor realizate în cadrul unității de curs sunt înscrise, la final de semestru, 
în borderou și în baza de date USARB. Titularul unității de curs va completa borderoul și va înscrie 
nota generală a unității de curs în carnetele de note.

PRINCIPII DE LUCRU ÎN CADRUL CURSULUI
În scopul unei pregătiri profesionale temeinice, studenții trebuie să participe activ la toate 

formele de organizare a procesului de predare-învățare-evaluare, să realizeze prompt și la timp 
sarcinile de învățare, să depună eforturi personale pentru a dobândi finalitățile de studiu preconi-
zate: a acumula cunoștințe, a-și dezvolta capacități și a-și forma competențe, să evite plagiatul, să 
frecventeze toate orele, să susțină toate formele de evaluare curentă și finală.
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SUBIECTE  PENTRU EVALUAREA PERIODICĂ
Filosofia

1. Domeniile ale reflecţiei filosofice.
2. Gândirea filosofică românească sec. XIX-XX.
3. Obiectul și problematica ontologiei.
4. Problema omului în filosofie.
5. Filosofia culturii.

Probleme filosofice ale domeniului
6. Filosofia educației în aria științelor pedagogice.
7. Posibile clasificări ale valorilor.
8. Existenţa. Stilul existenţial.
9. Abordări filosofice educaționale.
10. Orientări contemporane în evoluția filosofiei educației.

SUBIECTE PENTRU EVALUAREA FINALĂ
Filosofia

1. Obiectul de studiu al filosofiei.
2. Corelaţia dintre filosofie şi alte forme de cultură.
3. Domeniile principale ale reflecţiei filosofice.
4. Metodele filosofice fundamentale.
5. Funcţiile filosofiei
6. Caracteristica generală a filosofiei antice greceşti..
7. Etapele de dezvoltare şi problematica principală a filosofiei medievale.
8. Caracteristica generală a filosofiei Renaşterii: filosofia naturii, umanismul, conceptele social-politice
9. Principalele direcţii filosofice moderne.
10. Caracteristica generală a filosofiei occidentale contemporane.
11. Locul şi rolul ontologiei în sistemele filosofice.
12. Problema existenţei. Ontologia umanului.
13. Conştiinţa.
14. Noţiunea de mişcare. Tipurile şi formele ale mişcării.
15. Spaţiul şi timpul, obiect de cercetare filosofică.
16. Gnoseologia şi epistemologia.
17. Termenii fundamentali ai cunoaşterii şi relaţia dintre ei. 
18.  Forme şi niveluri ale cunoaşterii. 
19. Adevărul, problemă centrală a teoriei cunoaşterii. 
20. Teoria ştiinţifică şi principalele metode ale cunoaşterii ştiinţifice contemporane.
21. Problema omului în filosofie.
22. Problema libertăţii umane şi tratarea ei în gândirea filosofică.
23. Problema sensului vieţii umane.
24. Fericirea ca sens al vieţii umane.
25. Principalele concepţii filosofice despre morală. 
26. Structura moralei. 
27. Caracterul istoric al valorilor morale.
28. Noţiunea de cultură.
29. Teoriile principale despre esenţa culturii. 
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30. Abordări ştiinţifice contemporane ale culturii.
31. Cultura şi societatea. 
32. Cultura și civilizația.
33. Structura culturii: forme, niveluri, straturi.
34. Funcţiile culturii.
35. Obiectul şi problematica axiologiei.
36. Tipologia şi clasificarea valorilor. Obiectivitatea şi subiectivitatea valorilor.
37. Valori generale umane.
38. Filosofia acţiunii.

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA FINALĂ
Probleme filosofice ale domeniului

1. Definiți filosofia educației ca domeniu de cercetare. Stabiliți esența și obiectul de cercetare al 
filosofiei educației.

2. Identificați domenii de cercetare în câmpul filosofiei educației. Realizați o scurtă caracteristică 
a acestora.

3. Argumentați necesitatea studierii filosofiei educaţiei de către cadrele didactice.
4. Stabiliți relația dintre ontologie și metafizică. Specificați aspectele precăutate de metafizică. 
5. Aduceți argumente în explicația ontologică a educației.
6. Specificați consecințele generate de antinomiile ce au afectat devenirea naturală și istorică a omului.
7. Stabiliți domeniul de cercetare al epistemologiei educației. Descrieți nivelurile cunoaşterii educaţiei.
8. Explicați funcțiile limbajului pedagogic din perspectiva filosofiei analitice a educației.
9. Determinați importanța filosofiei analitice a educației.
10. Prezintă una din clasificările valorilor. De ce clasificările valorilor sunt convenționale?
11.  Analizați contribuția specifică a axiologiei educației în fundamentarea axiologică a procesului 

educațional.
12. Analizați contribuția specifică a valorilor estetice și valorilor artistice pentru educație.
13. Argumentați rolul artei ca mijloc educativ.
14. Completați diagrama Wenn pentru a compara frumosul artistic, frumosul natural și frumosul social.
15. Prin graficul „T” aduceți argumente pro/contra necesității educației religioase în instituția de 

învățământ.
BIBLIOGRAFIE

Filosofia
Obligatorie:

1. CAPCELEA, V. Filosofie. Manual pentru şcoala superioară. Chişinău. 2011.
2. CAPCELEA,V. Filosofia socială. Chişinău. 2009
3. DERGACIOV, L., RUMLEANSCHI, P., ROŞCA, L. Filosofia. Chişinău, 2002.
4. BACIU, M. Introducere în filosofie. Iaşi, 1998.
5. BOTIŞ, Ch. Iniţiere în filosofie. Iaşi, 1996.

Opțională:
6. BERLIN, I., Patru eseuri despre libertate. Bucureşti: Humanitas, 1996.
7. BAGDASAR, N., BOGDAN, V., WARLY, C. Antologie filosofică: Filosofi străini. Chişinău, 1998.
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8. BOBOC, A., MIHAI,N. Filosofia contemporană. Principalele orientări şi stiluri de gândire.  
Chişinău, 1993. 

9. HUMĂ, I. Introducere în filosofie. Iaşi, 1992.

Probleme filosofice ale domeniului
Obligatorie:

10. BOROZAN, M., BEȚIVU, A. Filosofia educației. Note de curs. Bălți: Tipografia centrală, 
2021. 150 p. ISBN ISBN 978-9975-3251-5-8.

11. CAPCELEA, V. Tractat de filosofie. București: PRO Universitaria, 2020. 406 p.  ISBN 978-
606-26-1228-3.

12. CĂLIN, M. Filosofia educaţiei. Bucureşti: Aramis Print, 2001. 144 p. ISBN 973-8066-70-0.
13. CUCOŞ, C. Educaţia. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări. Iaşi: Polirom, 2017. 280 p. ISBN: 

978-973-46-6760-4.
14. CUZNEŢOV, L. Filosofia și axiologia educației. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2017. 121 p.
15. CRISTEA, S. Dicționar enciclopedic de pedagogie. Vol. I. București: Didactica Publishing 

House, 2015. 831 p. ISBN 606-683-295-3.
16. GAGIM, I. Studii de filosofia educației. Bălți: USARB, 2017. 160 p. ISBN 978-9975-50-191-0.
17. Epistemologie [online]. [citat 21.07.2020].  Disponibil: https://ro.wikipedia.org/wiki/Episte-

mologie  
18. NISKIER, A. Filosofia educației. O viziune critică. București: Economică, 2000. 364 p. ISBN 

9735902702.
19. SCHIAU, Ioan. Filosofia educației. Cluj Napoca: Eikon, 2014.
20. FLEW, A. Dicţionar de filozofie şi logică. Bucureşti: Humanitas, 2006. 432 p. ISBN 973-50-

0978-1.
21. LAZĂR, C. Filosofia educației. Curs [online]. [citat 26.11.17]. Disponibil:  https://ru.scribd.

com/doc/70359146/FilozofiaEducatiei-Note-de-Curs-1  
22. Puncte de vedere în filosofia educației [online]. [citat 03.02.2018].  Disponibil:  https://www.

creeaza.com/didactica/didactica-pedagogie/Puncte-de-vedere-in-filosofia-939.php  
23. PETRE, A. Filosofia valorii. București: Fundația Regele Mihai I, 1945. 239 p.

Suplimentară:
24. BÎRZEA, Cesar. Arta şi ştiinţa educaţiei. Bucuresti: Didactică şi Pedagogică, 1995.
25. BOBOC, Al. Filosofie contemporană. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1995. 
26. CLEMENT, E., et al. Filosofia de la A-Z. Dicţionar  enciclopedic de filosofie. Bucureşti: All, 2000.
27. CUZNEŢOV, L. Educaţie prin optim axiologic. Teorie şi practică. Chişinău: Primex-ComSRL, 

2010. 159 p. ISBN 978-9975-4073-2-8.
28. ГЕРШУНСКИЙ, Б.С. Философия образования для ХХ1 века (В поисках практико – 

ориентированных образовательных концепций). М.: Совершенство, 1998.
29. НИКОЛАЕВА, Л. Ю. Философия образования. Учебное пособие. М.: Мир науки, 2014.
30. КИРЬЯКОВА, А.В. Теория ценностей – методологический базис aксиологии образования. 

In: Электронное научное издание „Аксиология и инноватика образования” [online]. 2010, 
nr. 1, 27 decembrie [citat 24.07.2019]. Disponibil: http://www.orenport.ru/axiology/?doc=3  

31. СТАП, Матиас. Эпистемология [online]. [citat 26.08.2020].  Disponibil: http://www.philo-
sophy.ru/ru/epistemology/
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Anexa 7. 
Curriculum la unitatea de curs Educația axilogică

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ARTE

CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

CURRICULUM
la unitatea de curs

Educația axilogică
Ciclul I – studii superioare de licență

Domeniul general de studiu: 011 Ştiinţe ale educaţiei
Domeniul de formare profesională: 0113/0112 Pedagogie în învățământul primar/

Pedagogie preșcolară
0113/0114 Pedagogie în învățământul primar/
Formarea profesorilor
0113.1/ 0112.1 Pedagogie în învățământul 
primar Pedagogie preșcolară

Specialitatea 0113.1/ 0114.10 Pedagogie în învățământul 
primar/ Limbi străine (Limba franceză/engleză/ 
germană)

Autor: 
asist.univ., drd. Aurelia BEȚIVU

____________________________
 (semnătura)

Bălţi, 2018
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Discutat și aprobat la şedinţa Catedrei de ştiinţe ale educaţiei
Proces-verbal nr.2 din 02.09.18
Şeful Catedrei de  științe ale educației                       conf. univ., dr., Tatiana ȘOVA

Discutat și aprobat la şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
Proces-verbal nr. 1 din 06.09.18

Decan conf. univ., dr. Lora CIOBANU

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE A CURSULUI
Facultatea: Știința ale educației, Psihologie și Arte
Catedra: Științe ale educației
Domeniul general de studii: 011 Științe ale educației

Domeniul 
de formare 

profesională: 

0113/0112 Pedagogie în învățământul primar/Pedagogie preșcolară
0113/0114 Pedagogie în învățământul primar/Formarea profesorilor
0113.1/ 0112.1 Pedagogie în învățământul primar Pedagogie preșcolară

Specialitatea 0113.1/ 0114.10 Pedagogie în învățământul primar Limbi străine 
(Limba franceză/engleză/ germană)

Administrarea 
unităţii de curs:

Educația axiologică

Codul unității de curs Credite
ECTS

Total 
ore

Repartizarea
Orelor Forma de 

evaluare 
Limba de 
predareCurs Sem. Lab. Stud.

ind.
F.06.O.043
Pedagogie în învăţământul primar şi 
Pedagogie preşcolară 
(Învăţământ cu frecvenţă)

5 150 30 45 - 75 Examen Română, 
Rusă

F.08.O.047
Pedagogie în învăţământul primar şi 
Pedagogie preşcolară
(Învăţământ cu frecvenţă  redusă)

5 150 12 18 - 120 Examen Română,
 Rusă

F.06.O.044
Pedagogie în învăţământul primar
și Limbi străine (Limba franceză/
engleză/ germană)

5 150 30 45 -  75 Examen Română,
Rusă

Anul de studii și semestrul în care se studiază: anul III, semestrul VI (învățământ cu frecvență), 
anul IV, semestrul VIII (învățământ cu frecvență redusă);
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ADMINISTRAREA UNITĂŢII DE CURS

Codul unității de curs, 
specialitatea 

Credite
ECTS

Total 
ore

Repartizarea
Orelor Forma de 

evaluare 
Limba de 
predareC S L L.I.

F.07.O.067
Pedagogie în Învăţământul primar şi 
Limba engleză
F.07.O.067
Pedagogie în învăţământul primar şi 
Pedagogie preşcolară

3 90 15 30 - 45 Examen Română

INFORMAŢII REFERITOARE LA CADRUL DIDACTIC
Numele, prenumele: Aurelia Bețivu
Titlul şi gradul ştiinţific: asistent universitar
Studii: 

• 2015 – actualmente, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, stu-
dii de doctorat, specialitatea 531.01 – Teoria generală a educației;

• 2012 – 2014, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, 
ciclul II, masterat, Specializarea Management educațional;

• 1994 – 1997, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Pedagogie şi 
Psihologie, Profilul Pedagogie şi Psihologie, specializarea Pedagogia învățământului pri-
mar și limbi moderne, calificarea Învățător, profesor de limbă modernă în clasele primare;

• 1990 – 1994, Şcoala Normală din or. Cahul, specializarea Pedagogia învățământului 
primar.

Competenţe: Competențele manageriale şi cele de specialitate necesare pentru predarea 
acestui curs au fost formate în timpul activităţii în calitate de coordonator al stagiului practic, 
profesor de Pedagogie, Educație incluzivă la Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi, dar şi 
în perioada activităţii în calitate de profesor de Limba Engleză în Liceul Teoretic Republican „Ion 
Creangă” din Bălţi. Continui să-mi dezvolt competenţele investigaţionale în cadrul studiilor şi 
cercetării ştiinţifice doctorale la Specialitatea 531.01 – Teoria generală a educației. Deţin titlul de 
formator în problematica Educaţiei centrate pe cel ce învaţă, ceea ce asigură centrarea activităţii 
didactice pe necesităţile studentului şi dezvoltarea calităţii de subiect al educaţiei; formator în ca-
drul proiectului  ,,Dezvoltarea competențelor profesionale pentru o educație de calitate centrată 
pe copil”;  formator local „Program de dezvoltare a competențelor relaționale ale copiilor bazat 
pe film și activități interactive”; formator local în cadrul proiectului „Un Start bun în viață pen-
tru copiii din mediul rural din Moldova”; promovarea cursului de instruire ”Formarea inițială a 
cadrelor didactice în domeniul educației inclusive”; formator instituțional la seminarul metodic 
republican  „Învățarea autonomă autoreglată”. Autoinstruire.

Informaţie de contact: blocul nr.6, aula 653, 069696076, aurelia197533@yahoo.com
Orele de consultaţii: Miercuri, 15.20 – 17.00
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INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII
Unitatea de curs Educaţie Axiologică face parte din pachetul disciplinelor psihopedagogi-

ce, fiind o disciplină la alegere. Această unitate de curs presupune formarea iniţială a viitoarelor 
cadre didactice pentru îndeplinirea funcţiei de promotor a valorilor. În plan informativ, studenţii 
îşi  vor structura un sistem de cunoştinţe despre valoare ca entitate a fenomenului educaţional 
prin receptarea, trăirea şi crearea acestora, în plan formativ – vor identifica şi valorifica conexiuni 
interdisciplinare pentru crearea unor viziuni de ansamblu, a unor sisteme integre de cunoştinţe, 
capacităţi, atitudini în scopul formării/dezvoltării competențelor pedagogice.

PRECONDIŢII
Pentru a se înscrie la unitatea de curs Educaţie Axiologică studenţii trebuie să posede 

cunoștințe, capacităţi şi atitudini referitoare la finalităţile educaţiei (ideal educaţional, scop educa-
ţional, obiective educaţionale, competenţe, subcompetenţe, obiective operaţionale), laturile educa-
ţiei, procesul de învăţământ, dinamica procesului de învăţământ formate în timpul studierii unităţii 
de curs Pedagogie. Practica de iniţiere; din cadrul unităţii de curs Psihologie. Practica de iniţiere 
vor fi utile atitudinile, capacităţile, cunoştinţele privind particularităţile de vârstă şi individuale ale 
elevilor mici. De asemenea, trebuie să poată descrie profilul cadrului didactic competent utilizând 
limbajul psihopedagogic adecvat.

COMPETENŢE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI
CP1. Abordarea conceptuală a procesului educaţional în baza cunoaşterii şi punerii în apli-

care a modelelor, categoriilor şi principiilor educaţiei.
CP2. Proiectarea şi realizarea cercetărilor în problematica educaţională prin identificarea 

soluţiilor optime pentru realizarea unei educaţii de calitate în învăţământul primar şi preşcolar.
CP3. Atribuirea parcursului de dezvoltare a procesului educaţional în învățământul primar 

şi preşcolar  prin formularea finalităţilor educaţionale.
CP4. Proiectarea demersului educaţional în învățământul primar şi preşcolar prin anticipa-

rea elementelor acestuia.
CP5. Evaluarea situaţiei educative, a finalităţii acţiunilor didactice şi a randamentului aca-

demic al elevului.
CP6. Organizarea şi monitorizarea procesului educaţional în învățământul primar şi pre-

şcolar prin raportare la contextele socio-umane şi identitar-culturale.

FINALITĂŢILE CURSULUI
Cunoștințe 
CP4.1 Cunoaşterea, descrierea şi utilizarea corectă în comunicarea didactică a conceptului 

de proiectare. 
CP5.2 Explicarea şi interpretarea tipologiei , operaţiilor, strategiilor, tehnologiei evaluării 

procesului şi produsului activităţii educaţionale în treapta primară şi preşcolară.
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CP5.1 Identificarea, descrierea şi utilizarea corectă în comunicarea didactică  a conceptului 
de evaluare. 

CP6.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, modelelor şi principiilor de organizare şi 
monitorizare eficientă a procesului educaţional în învățământul primar şi preşcolar, ţinând cont de 
varia contexte socio-umane şi identitar-culturale.

Abilități 
CP4.3 Aplicarea şi respectarea etapelor, algoritmului şi regulilor de elaborare a proiectării 

didactice  în demersul educaţional în învățământul primar şi preşcolar.
CP5.3 Aplicarea principiilor, algoritmului, regulilor, normelor de evaluare obiectivă în 

rezolvarea situaţiilor bine definite prin identificarea şi evitarea factorilor perturbatori.
CP6.3 Aplicarea modelelor şi principiilor de organizare şi monitorizare eficientă a proce-

sului educaţional în activitatea practică în învățământul primar şi preşcolar, prin raportare la varia 
contexte socio-umane şi identitar-culturale.

CP4.5 Elaborarea şi realizarea diverselor tipuri de proiecte educaţionale specifice învăță-
mântului primar şi preşcolar.

CP5.5 Elaborarea şi aplicarea corectă în practica educaţională în învățământul primar şi 
preşcolar  a metodelor şi instrumentelor de evaluare.

CONŢINUTUL CURRICULAR ŞI REPARTIZAREA ORELOR

Nr. 
d/o Conţinuturi curriculare

Nr. total de ore

Studii cu 
frecvenţă 

Studii cu 
frecvenţă redusă

C S L C S L

1. Aspecte teoretice şi praxiologice ale educaţiei 
axiologice. 2 2 - 1 - -

2. Axiologia educaţiei. 2 4 - 1 2 -

3. Finalităţile educaţiei prin şi pentru valori. - 2 - - 2 -

4. Strategii de formare a competenţelor de specialitate în 
contextul educaţiei axiologice. 4 6 - 2 2 -

5. Condiţii sociopsihopedagogice care favorizează 
însuşirea şi  interiorizarea valorilor. 2 4 - 1 1 -

6. Surse de informare şi formare axiologică. 2 4 - 1 1 -

7. Parteneriat educaţional şcoală – familie – comunitate 
în realizarea obiectivelor educaţiei axiologice. - 2 - - 2 -

8. Autoeducaţia axiologică. 3 6 - - 2 -

Total 15 30 - 6 12 -
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ACTIVITĂŢI DE LUCRU INDIVIDUAL
Nr. 
d/o Tipul, forma activităţii Nr. de ore Criterii de evaluareFZ FR

1. Studiul notiţelor de curs, suportului 
de curs, manualelor. 6 10

• însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;
• cunoaşterea problemelor de bază din 

domeniu;

2.
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă, pe internet, pe teren etc. 
în baza bibliografiei recomandate.

6 8
• dezvoltarea listei bibliografice;
• mod personal de abordare şi interpretare;
• lecturarea critică, profund argumentată;

3.

Elaborarea referatelor la unul dintre 
subiectele:
• Axiologia educației.
• Valorile educaționale.
• Taxonomia valorilor.

6 8

• subiect acoperit în profunzime;
• structură logică (introducere, tratare 

structurată, concluzii);
• utilizarea coerent-analitică a conceptelor;
• identificarea și analiza principalelor 

aspecte ale temei;
• originalitate și creativitate;
• surse adecvate șu citare corectă;

4.
Elaborarea glosarului explicativ 
al termenilor-cheie (cel puţin 25 
termeni).

4 6

• corectitudinea ştiinţifică,
• corespunderea termenilor cu conţinuturile 

curriculare;
• numărul minim de termeni;

5.
Elaborarea harţilor conceptuale la 
2 dintre conţinuturile curriculare 
studiate.

4 8

• complexitatea conţinutului;
• corectitudinea ştiinţifică;
• structurarea logică a conţinutului;
• originalitate şi creativitate;

6.
Analiza documentelor normative şi 
de dispoziţie referitoare la activitatea 
educativă.

2 6
• familiarizarea cu prevederile 

documentelor normativ-reglatorii ale 
procesului educativ;

7.
Selectarea din literatură şi 
soluţionarea studiilor de caz legate 
de criza valorilor.

4 6

• corespunderea cu conţinuturile 
curriculare;

• creativitatea şi originalitatea soluţiei;
• utilizarea limbajului psihopedagogic, 

specific unităţii de curs;

8.
Simularea didactică a situațiilor 
psihopedagogice referitoare la 
educația prin și pentru valori.

6 6

• utilizarea limbajului psihopedagogic 
şi a termenilor specifici conţinutului 
curricular;

• expresivitatea, originalitatea şi 
creativitatea interpretării rolului.

9.

• Selectarea  definirilor, din surse 
bibliografice în limba engleză, 
pentru noțiunea de valoare, 
specificând – autorul, sursa, anul. 

• Identificarea unor  instrumente de 
măsurare a sistemului valoric al 
personalității. 

3 4

• subiect acoperit în profunzime;
• utilizarea coerent-analitică a conceptelor;
• identificarea și analiza principalelor 

aspecte ale temei;
• surse adecvate șu citare corectă;

10. Consultarea surselor media pentru a 
determina dovezi a crizei valorilor. 2 6

• reflecţii adecvate, în conformitate cu 
conţinuturile selectate;

• coerenţa şi logica reflecţiilor;

11.
Selectarea şi comentarea 
proverbelor, maximelor referitoare la 
anumite categorii de valori.

2 4
• logica comentării;
• utilizarea adecvată a limbajului 

psihopedagogic.
Total 45 72
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EVALUARE
În procesul de evaluare a studenţilor se aplică Regulamentul cu privire la evaluarea rezul-

tatelor academice ale studenţilor în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi aprobat prin 
Hotărârea Senatului, procesul-verbal nr. 9 din 16.03.2011.

În scopul formării competenţelor de domeniu prezenţa la curs este obligatorie în proporţie 
de minim 70% şi ea condiţionează prezentarea studentului la examen. Studenţii devin responsabili 
de studierea conţinutului, realizarea sarcinilor şi lucrărilor de laborator în cazul absenţelor motivate 
şi nemotivate. 

Nota finală la disciplină (de regulă cifră întreagă fără zecimale) însumează rezultatul eva-
luării curente (activitatea în cadrul cursului, seminarelor, lucrărilor de laborator, rezultatul lucrului 
individual) şi nota obţinută la examen. Rezultatul evaluării curente, în cadrul studiilor de licenţă/
masterat, constituie 60 % din nota finală, iar nota de la examen – 40 %. Nu este admis la evaluarea 
finală studentul care:

− nu a realizat finalităţile curriculare;
− nu a obţinut o notă medie de promovare în cadrul evaluării curente;
− a absentat nemotivat la mai mult de 30% din activităţile auditoriale;
− nu a susţinut teza/proiectul anual la unitatea de curs respectivă;
− nu a realizat sarcinile ce presupun activitatea de învăţare individuală (pentru studenţii 

care au absentat motivat).

Subiecte pentru evaluarea finală (examen)
la unitatea de curs Educația axiologică

Titular de curs: asist. univ., Aurelia Bețivu

1. Determină ce este educația axiologică, care este funcția de bază a acesteia și dezideratele ce le 
urmărește.

2. Delimitează conceptul de axiologia educației.
3. Defineşte valoarea educaţională. Analizează sistemul valorilor educaționale prevăzut de Con-

cepția Educației din Republica Moldova.
4. Argumentează necesitatea educației axiologice, pornind de la actele normative și de politici 

educaționale din Republica Moldova.
5. Prezintă clasificarea valorilor propusă de Șerbănescu. 
6. Construiește propria ierarhie valorică argumentând alegerea.
7. Analizează tipologia umană propusă de E.Spranger.
8. Determină o valoare din propriul sistem de valori ce a trecut prin toate nivelele identificate de 

A. Chircev.
9. Identifică ce valori (din propriul sistem valoric) s-au modificat grație uneia din variabilele pro-

puse de Vigano.
10. Elaborează o pledoarie pentru a vă convinge colegul că este necesară educația axiologică ca 

conținut al „noilor educații”.
11.  Identifică planul teoretic și practic al educației din perspectivă axiologică. Exemplifică.
12. Demonstrează că dimensiunea axiologică este intrinsecă educației.
13. Explică ideea: „scopul și și conținutul educației se obiectivează în valori”.
14. Propune modalități concrete de realizare a obiectivelor educației axiologice în ciclul preșcolar 

și primar.
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15. Analizează curricula școlară și precizează în ce măsură se regăsesc în acest document dovezi 
ale fundamentării axiologice a conținutului educației.

16. Formulează conținutul tematic pentru o decadă în școală pentru promovarea valorilor.
17. Alcătuiește un inventar al valorilor naționale. Caracterizează una din aceste valori.
18. Vorbește despre conflictul valorilor educaționale.
19. Analizează sistemul valoric propus de Shalom Schwartz.
20.  Determină coordonatele istorice mai semnificative de definire şi  clasificare a valorilor în spa-

ţiul universal şi cel românesc.
21. Stabileşte şi argumentează legătura dintre educaţie şi valori, pedagogie şi axiologie.
22. Distinge realităţile pe care le-ar acoperi  conceptul de educaţie axiologică: latură a educaţiei, 

principiu de învăţământ, o ,,nouă educaţie”, o perspectivă de vizare a educaţiei.
23. Propune o activitate pentru ciclul primar care ar viza prin excelenţă realizarea obiectivelor 

educaţiei axiologice. Formulează obiectivele acesteia.
24. Vorbeşte despre rolul şcolii ca instanţă de spiritualizare.
25. Identifică ce reprezintă accederea spre o autonomie şi competenţă axiologică.
26. Prezintă clasificarea valorilor educaţionale după C. Cucoş.
27. Întocmeşte un  registru de conflicte a valorilor educaţionale.
28. Prezintă demersul filosofic al fiinţei umane.
29. Determină ponderea valorilor naţionale în formarea elevilor de vârstă şcolară mică. Exemplifi-

că prin conţinuturi/subiecte la disciplinele şcolare.
30. Identifică  valorile fundamentale şi argumentează criza acestora în contemporaneitate.

Referinţe bibliografice
1. Andrei P. Filosofia valorii. Iaşi: Polirom, 1997. 240 p.
2. Codul Educaţiei din Republica Moldova. In: Monitorul oficial Nr. 319-324 art. Nr: 634, 2014
3. Concepţia Educaţiei în Republica Moldova. Chişinău: Ed. Lyceum, 2000. 35 p.
4. Cristea S. Dicţionar enciclopedic de pedagogie. Volumul I . Bucureşti: Didactica Publishing 

House, 2015. 831 p.
5. Cristea S. Educaţia prin şi pentru valori. In: Didactica Pro, 2006, nr. 1 (35), p. 54-56.
6. Cucoş C. Pedagogie şi axiologie. Bucureşti: Didactică şi pedagogică, 1995. 160 p.
7. Cucoş, C. Pedagogie. Iaşi: Poliroom, 2006. 436 p.
8. Macavei E. Pedagogie – Teoria educaţiei. Bucureşti: Aramis, 2002.
9. Momanu M. Introducere în teoria educaţiei.Iaşi, 2002
10. Silistraru N. Valori ale educaţiei moderne. Chişinău: Combinatul Poligrafic, 2006. 176 p.

Opțională:
1. Cuzneţov L. Educaţie prin optim axiologic. Teorie şi practică. Chişinău: Primex-com SRL.,2010. 

159 p. 
2. Jinga I., Istrate E. Manual de pedagogie. Bucureşti: All, 2008. 568 p.
3. Paslaru V. Principiul pozitiv al educaţiei. Chişinău: Civitas, 2003. 320 p.
4. Paslaru V. Valoare şi educaţie axiologică: definiţie şi structurare. In: Didactica Pro, 2006,nr.1 

(35), p. 3-8.
5. Sorici O. Particularităţile de vârstă ale copiilor şi educaţia axiologică in familie. In:Materialele 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale ,,Calitatea in educaţie: teorii, principii, realizări.”, Chişi-
nău, 2008, p. 269-273
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Anexa 8. 

Extras din curriculum la Dirigenţie

Nr. 
d/o Conţinuturi curriculare

Nr. total de ore
Studii cu 

frecvenţă la zi
Studii cu 

frecvenţă redusă
C S L C S L

DIRIGENȚIE

1

Activitatea educativă în învățământul general
Definiri conceptuale ale activității educative
Tipologia activităților educative
Principii ale proiectării activității educative
Planificarea și evaluarea activității educative
Modele constructive de proiectare a activității educative
Direcţiile prioritare ale activităţii educative

2 4 - 1 2 -

2
Profesorul diriginte
Conţinutul activităţilor specifice funcţiei de diriginte 
Responsabilitățile dirigintelui

2 4 - 1 2 -

3

Acte normative şi de dispoziţie în activitatea dirigintelui
Codul Educației al Republicii Moldova. 
Concepţia Educaţiei în Republica Moldova. 
Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte 
în învățământul general.
Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a 
personalului didactic din instituțiile de învățământ general
Instrucțiune privind completarea catalogului școlar.
Curriculumul la disciplina Dezvoltare personală (2018)

2 6 - 1 2 -

4

Managementul clasei de elevi
Managementul clasei de elevi – abordări conceptuale. 
Structura dimensională a clasei de elevi. Componente ale 
managementului clasei de elevi. Animozităţi de relaţionare a 
elevilor clasei, configurate de stilul existenţial diferit.
Strategii de prevenire şi de modificare comportamentală în 
managementul clasei de elevi

2 4 1 2 -

5

Dezvoltarea personală
Disciplina Dezvoltare personală. Finalităţi şi achiziţii 
specifice disciplinei.
Structura modulară a disciplinei. Valori ale stilului 
existenţial cultivate prin modulele disciplinei.

2 4 1 2

6 Mediul intercultural al clasei de elevi 2 2

7

Parteneriat educaţional 
Modalități de colaborare a dirigintelui cu părinții
Tipologia ședințelor cu părinții
Proiectarea ședințelor cu părinții
Sugestii privind implicarea părinților în activități de 
comunicare și soluționare a conflictelor
Modele constructive de proiectare a ședințelor cu părinții

3 6 1 2 -

Total DIRIGENȚIE 15 30 - 6 12
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Nr. 
d/o Conţinuturi curriculare

Nr. total de ore
Studii cu 

frecvenţă la zi
Studii cu 

frecvenţă redusă
C S L C S L

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

1

Educaţie incluzivă: cadrul conceptual şi legislativ
Educaţia incluzivă: delimitări conceptuale.  Legislaţia 
naţională şi internaţională în domeniul dezvoltării şi 
promovării educaţiei incluzive. 

2 2 2

2

Particularităţi de dezvoltare a copilului
Dezvoltarea copilului cu CES. Tulburările de dezvoltare. 
Întârzierile în dezvoltare. Adaptarea copilului cu cerinţe 
educaţionale speciale. Strategii de dezvoltare a copilului cu 
cerinţe educaţionale speciale.

2 2 1

3

Activităţi de sprijin pentru copii cu CES
Serviciul de asistenţă psihopedagogică. Comisia 
multidisciplinară intraşcolară. Centrul de resurse pentru 
educaţia incluzivă. Cadrul didactic de sprijin. Terapii 
specifice: Terapia logopedică. Kinetoterapia. Ludoterapia. 
Ergoterapia. Artterapia.

2 2 1

4

Evaluarea copiilor cu CES
Adaptarea evaluării la principiile educaţiei incluzive. 
Evaluarea iniţială şi complexă. Metode şi tehnici de 
evaluare a competenţelor şcolare.

2 2 2

5

Planul educaţional individualizat
Funcţiile PEI. Etapele PEI. Constituirea echipei de elaborare 
a PEI şi repartizarea sarcinilor. Monitorizarea, revizuirea şi 
actualizarea PEI.

2 2 2

6

Adaptări curriculare
Competența – componentă de bază a curriculumului 
adaptat. Modalități de adaptare a curriculum-ului școlar. 
Recomandări privind adaptările în procesul educațional 
incluziv

2 2 2

7

Parteneriatul în educaţia incluzivă
Parteneriatul educaţional – abordări conceptuale. 
Colaborarea între şcoală şi familie în procesul educaţiei 
incluzive. Implicarea comunităţii în activitatea şcolii 
incluzive.

2 2 1

8

Managementul educaţiei incluzive
Factorii care influenţează incluziunea la nivelul şcolii. 
Organizarea mediului şcolar incluziv. Dezvoltarea şcolii 
incluzive. 

1 1 1

Total EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 15 15 6 6
TOTAL UNITATE DE CURS 30 45 12 18
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Anexa 9. 

Curriculum la Educaţia axiologică (curs tematic, formare continuă)
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PRELIMINARII
Programul de formare este dedicat cadrelor didactice pentru îndeplinirea funcţiei de pro-

motor a valorilor. În plan informativ, cadrele didactice îşi  vor structura un sistem de cunoştinţe 
despre valoare ca entitate a fenomenului educaţional prin receptarea, trăirea şi crearea acestora, 
în plan formativ – vor identifica şi valorifica conexiuni intra/inter/transdisciplinare pentru crearea 
unor viziuni de ansamblu, a unor sisteme integre de cunoştinţe, capacităţi, atitudini în scopul for-
mării/dezvoltării competențelor pedagogice.

Scopul acestui program este de a forma pedagogi  capabili să identifice, să susțină și să 
stimuleze capacitățile native ale elevilor, permițându-le să găsească soluții creative, dintr-o altă 
paradigmă, la situațiile dizarmonice cu care ne confruntăm: criza valorică.

Formarea și dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice se va realiza prin asigurarea unei 
pregătiri psihopedagogice teoretice şi aplicative în domeniul pedagogiei constructiviste, psiholo-
giei generale şi a noilor orientări în didactica şcolară. 

Cadrelor didactice li se vor dezvolta şi competenţe necesare pentru practicarea eficientă 
a profesiunii didactice, precum abilităţile de comunicare şi relaţionare interpersonală, abilităţile 
de utilizare a noilor tehnologii şi de aplicare a acestora în context didactic, abilităţile de cercetare 
pedagogică.

Programul vizat este astfel conceput, încât să asigure formabililor contactul cu problema-
tica de strictă noutate a profesiei şi contextele profesionale în scopul organizării și desfășurării 
procesului educațional.

Programul corelează cu documentele de politici educaționale: 
• Codul Educaţiei al Republicii Moldova (COD Nr. 152 din  17.07.2014);
• Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020” (HG nr. 944 

din 14.11.2014); 
• Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (ordinul Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei nr. 22  din  03.03.2014);
• Standardele de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul secundar gene-

ral. Chișinău, 2007;
• Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar, speci-

al, complementar, secundar şi mediu de specialitate, 2013. (ordinul Ministerului Educa-
ției nr. 336 din 03.05. 2013);

• Curriculum școlar clasele I-IV, Chișinău, 2010 (Ordinul ministrului educației nr. 331 din 
12.05.2010);

• Curriculum la dirigenție. Clasele I-IV, 2007;
• Codul de etică a cadrului didactic. http://lex.justice.md/index.php?action=view&-

view=doc&lang=1&id=363796  Publicat: 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67, 
art. Nr : 407.

Conținuturile și activitățile de formare sunt elaborate în concordanță cu necesitățile curente 
și de perspectivă ale pieței educaționale active, contribuind la:

• respectarea principiilor fundamentale şi a direcţiilor de dezvoltare strategică a sistemu-
lui educaţional;

• păstrarea coerenţei sistemului educaţional în condiţiile descentralizării, ale creşterii au-
tonomiei unităţii şcolare şi ale creşterii autorităţii decizionale a comunităţii locale.
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REPARTIZAREA ORELOR

Nr 
d/o Module

ore

contact direct individual total

1. Educaţia axiologică 75 225 300

Total ore 75 225 300

Notă. Programul prevede 75 de ore de contact direct și 225 de ore de activitate individuală. Orele 
de contact direct sunt realizate în cadrul cursurilor de formare profesională continuă și sunt 
monitorizate de Centrul de formare profesională continuă a USARB. Orele de activitate 
individuală sunt realizate independent de către formabili și sunt monitorizate de către insti-
tuția de învățământ în care este angajat cadrul didactic.

COMPETENȚE
• Relevarea dimensiunilor axiologice ale componentelor procesului educaţional: finali-

tăţi, conţinuturi, metodologie, forme de organizare etc.;
• Înţelegerea şi asimilarea unor cunoştinţe integrate componenţei axiologice a cadrului 

didactic;
• Conceptualizarea procesului educaţional în baza cunoaşterii valorilor fundamentale, 

general-umane, naţionale;
• Conştientizarea rolului elevilor şi a propriului rol în procesul educaţional;
• Perceperea elevilor în calitate de subiecţi ai educaţiei;
• Integrarea în arsenalul metodologic a strategiilor educaţionale interactive.

STRATEGII DIDACTICE
• Metode și procedee: Prelegerea interactivă, conversația euristică, explicația, simularea, 

controversa academică, studiul documentelor curriculare și al bibliografiei, dezbaterea, 
studiul de caz, problematizarea.

• Mijloace didactice: Proiector, suporturi de curs, ghiduri, mostre didactice, fișe de lucru, 
prezentări în diferite programe, filme educaționale. 

• Forme de activitate: Frontală, individuală, în perechi și în grup.

EVALUAREA
Evaluarea finală se realizează prin calificativele admis/respins. Modalitățile de evaluare sunt:
• evaluarea curentă: testare, eseu, referat, studiu de caz, proiect, raport, prezentări, hărţi 

conceptuale, portofolii, evaluare asistată de calculator etc.
• evaluarea finală:  portofoliu, proiect, evaluare asistată de calculator etc.
După susținerea probelor de evaluare finală, se eliberează certificatul de absolvire cu men-

ționarea competențelor profesionale dobândite, cuantificate în ore și credite transferabile.

GRUPUL ȚINTĂ
Programul de formare este destinat cadrelor didactice din instituțiile preuniversitare, ce do-

resc să-și dezvolte competențele profesionale, dar și în scopul atestării pentru a conferi / confirma 
grade didactice.
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ECHIPA DE FORMARE
Programul de formare profesională continuă asigură o rată a cadrelor didactice cu calificare 

profesională conform programului vizat în proporție de 100% din statele de funcții, procesul de 
planificare, recrutare şi administrare a personalului academic fiind în strictă conformitate cu cadrul 
normativ în vigoare (diplome de profesor universitar și de conferenţiar universitar, diplome de 
doctorat, diplome de master și diplome de studii superioare). 

Tabelul nr. 1. Echipa de formare

Nr.
d/o

Nume, 
Prenume

Titlul științific
și științifico-

didactic
Stagii și formări

1 Tatiana Şova dr., conf. univ. Formator local/instituţional în problematica educaţiei 
centrate pe cel ce învaţă.
Proiectul  561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 
Creating Moldovan E-network for-promoting e-teaching 
in the continuing professional education TEACH ME 
Erasmus+Key Action 2, 2015-2017
Proiectul  561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 
Creating Moldovan E-network for -promoting e-teaching 
in the continuing professional education TEACH ME 
Erasmus+Key Action 2, 2015-2017
Proiectul „Gestiunea bună, baza unei bune educații”, 
Centrul de Dezvoltare a Educației, Varșovia, Polonia. 
Cursuri de formare continua la modulul „Managemntul 
educațional”, Centrul de dezvoltare a educației, Varșava, 
Polonia.

2 Larisa Zorilo dr., conf. univ. Formator național în domeniul educației incluzive;
Тренер-профессионал: обучение проектированию и 
ведению тренингов.

3 Eugenia Foca asist. univ. Cercetător ştiinţific în cadrul Proiectului instituţional cifrul 
11.817.08.70A, codul 16.08, numărul 2.5 „Cercetarea 
fenomenului rezistenţei educaţiei sub aspect socio-psiho-
pedagogic în şcoala primară rurală”, 2011-2014;
Formator local în cadrul proiectului „Un start bun în Viaţă 
pentru Copii din mediul Rural din Moldova (Fundaţia 
LED-Servicii de Dezvoltare din Liecheteinstein). 

4 Aurelia Bețivu asist. univ. Formator în cadrul proiectului ,,Învăţarea centrată pe cel ce 
învaţă”; ,,Dezvoltarea competențelor profesionale pentru o 
educație de calitate centrată pe copil”;
Formator local „Program de dezvoltare a competențelor 
relaționale ale copiilor bazat pe film și activități 
interactive”; 
Formator local în cadrul proiectului „Un Start bun în viață 
pentru copiii din mediul rural din Moldova”.
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DESIGN DE FORMARE

Nr.
d/o Conținuturi

Numărul de ore

Teoretice Practice Activitate
individuală Total

1 Aspecte teoretice ale educației axiologice
• Axiologia – știința valorilor.
• Demersul filosofic al ființei umane.
• Definirea valorii.
• Din istoricul definirii conceptului de valoare.
• Constituirea valorilor și esența lor educativă.
• Structurarea valorilor. 

2 8 30 40

2 Axiologia educației și educația axiologică
• Planul teoretic – axiologia educației.
• Planul practic – educația prin și pentru valori.
• Finalităţile educaţiei prin şi pentru valori.
• Surse de informare şi formare axiologică.

2 8 30 40

3 Esența valorilor: Educația prin valori și 
pentru valori
• Strategii de formare a competenţelor de 

specialitate în contextul educaţiei axiologice.
• Condiţii sociopsihopedagogice care 

favorizează însuşirea şi  interiorizarea 
valorilor.

• Parteneriat educaţional şcoală-familie-
comunitate în realizarea obiectivelor 
educaţiei axiologice.

2 8 30 40

4 Școala instanță de spiritualizare
• Conflictul valorilor.
• Constituirea referențialului axiologic.
• Autonomie și competență axiologică.

4 21 75 100

5 Valorile în contextul educației permanente și 
autoeducație 2 8 30 40

6 Cultura postmodernă și educația.
• Tendințe actuale în educație.
• Criza valorică.
• Valori ale stilului existenţial contemporan.

2 8 30 40

Total program 75 225 300
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Anexa 10.  

Proiect didactic la Dezvoltarea personală
Clasa:  XI
Disciplina: Dezvoltarea personală
Nr. lecţiei: 3 (I)
Subiectul lecţiei: Conflictul
Tipul lecţiei: mixtă
Unităţi de competenţă:
1.2. Aplicarea strategiilor de autoreglare emoțională și soluționare a conflictelor prin asumarea 
responsabilității proprii.
Obiectivele lecţiei:
La sfârşitul lecţiei elevul va fi capabil:

– să identifice propriile emoţii;
– să realizeze legături logice între imagini şi cuvinte întâmplătoare;
– să descifreze mesajul textului propus;
– să valorifice propriile calităţi în soluţionarea unor conflicte;
– să manifeste deschidere în rezolvarea conflictelor;
– să colaboreze în rezolvarea sarcinilor de lucru.

Strategii didactice:
– metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, metoda Cubului, cuvântul Taboo, asocieri în-

tâmplătoare, lectura;
– mijloace de învăţământ: notebook, proiector, monitor, hârtie color, imagini, planşă „Roa-

ta emoţiilor”, cub, textul; 
– forme de organizare: grup mare frontal, independent, grupuri de nivel omogen.

Strategii de evaluare: autoevaluare; evaluare formativă interactivă (EFI).
Bibliografie: 

1. Curriculum Național. Aria curriculară Consiliere și dezvoltare personală. Disciplina dez-
voltare personală. Clasele V-IX. Curriculumul disciplinar. Ghidul de implementare a 
curriculumului disciplinar,  Chișinău, 2018. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/defa-
ult/files/dp_gimnaziu_2018-08-24_curriculum_ghid.pdf 

2. Cum sprijinim învățarea activă – dezvoltare personală. Ghid didactic pentru profesori.
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Nr. 
crt.

Evenimentul
Instrucţional Conţinutul activităţii t′ Resurse strategice

Metode Mijloace Forme
EVOCARE

1.

2.

Momentul 
organizatoric

Captarea 
atenţiei

Managementul sălii de clasă, pregătirea 
materialelor, verificarea prezenţei.

Elevilor li se propune să răspundă la o 
întrebare prin a evita a da răspunsul di-
rect la întrebare, ci caracterizând, descri-
ind răspunsul presupus:
- Care este anotimpul în care ne aflăm?
- Ce emoţii trăiţi în legătură cu acest 

anotimp?
- Cum vă simţiţi azi? Alegeţi răspunsul 

indicând imaginea corespunzătoare şi 
argumentând răspunsul: 

2′

5′ cuvântul 
TABOO

explicaţia

conversaţia

planşă: 
Roata 

emoţiilor

independent

REALIZAREA SENSULUI
3. Reactualizarea 

structuri 
lor învăţate 

anterior

Propun elevilor să facă legături logice 
între două imagini, două cuvinte alese 
la întâmplare:

EMOŢIE ŞCOALĂ      

10′ asocieri 
întâmplă-

toare

explicaţia

imagini

tabla, 
creta

Frontal

4. Verificarea 
temei de acasă

Întrucât subiectul discutat anterior a fost 
“Controlul şi exprimarea emoţiilor”, 
le-am propus elevilor ca temă pentru 
acasă să realizeze un desen – „Inima cu 
emoţii”. Sarcina a fost de a localiza 6-7 
emoţii în desenul inimii, fiecare emoţie 
având culoarea ei şi dimensiunea ei.
Elevii prezintă desenele şi explică de ce 
aşa au amplasat emoţiile şi de ce au ales 
culorile respective.

5. Anunţarea 
subiectului, 
enunţarea 

obiectivelor

E.g:
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Nr. 
crt.

Evenimentul
Instrucţional Conţinutul activităţii t′ Resurse strategice

Metode Mijloace Forme
6. Prezentarea/ 

învăţarea 
conţinutu lui 

nou

Subiectul: Comunicarea și conflictele

Ziduri sau poduri?
Doi fraţi care trăiau în gospodării 

alăturate au avut un conflict. A început 
cu o mică neînţelegere şi a luat amploare 
până când s-a produs dezbinare între cei 
doi. Totul a culminat cu un schimb de 
cuvinte dure, urmate de săptămâni de li-
nişte…Într-o dimineaţă, cineva a bătut la 
uşa fratelui mai mare. Când a deschis uşa 
a văzut un bărbat cu unelte de tâmplărie. 
„Caut de lucru pentru câteva zile, a zis 
străinul. Poate aveţi nevoie de mici re-
paraţii aici, în gospodărie, eu v-aş putea 
ajuta”.

„Da, a zis fratele mai mare. Am ceva 
de lucru pentru dumneata. Vezi acolo, 
pe partea cealaltă a râului, locuieşte ve-
cinul meu. Mă rog, de fapt este frate-
le meu mai mic. Vreau să construiesc 
un gard de doi metri înălţime, nu vreau 
să-l mai văd. Eu plec la câmp, la tre-
burile mele, dar aş vrea ca până mă în-
torc diseară, dacă se poate, să fie gata”. 
Tâmplarul a muncit mult, măsurând, tă-
ind, bătând cuie. Aproape de asfinţit, când 
s-a întors de la câmp fratele mai mare, 
tâmplarul tocmai terminase treaba. Uimit 
de ceea ce vede, fermierul a făcut ochii 
mari şi a rămas cu gura căscată.

Nu era deloc un gard de doi metri. 
În locul lui era un pod care lega cele 
două gospodării peste râu. Tocmai în 
acel moment vecinul lui, fratele cel 
mic, venea dinspre casa lui şi, cople-
şit de ceea ce vedea, şi-a îmbrăţişat 
fratele mai mare şi i-a spus: „Eşti un 
om deosebit, să te gândeşti tu să con-
struieşti un pod aşa de frumos după tot 
ce ţi-am spus şi ţi-am făcut! Iartă-mă, 
frate!” Şi s-au iertat. Tâmplarul, vă-
zându-şi treaba terminată, începu să-şi 
adune uneltele ca să plece într-ale sale. 
„Aşteaptă, stai, i-a zis fratele cel mare. 
Mai stai câteva zile. Am mult de lucru 
pentru dumneata”. „Mi-ar plăcea să 
mai rămân, a spus tâmplarul, dar mai 
am multe poduri de construit…”

10′ lectura în 
lanţ

text
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Nr. 
crt.

Evenimentul
Instrucţional Conţinutul activităţii t′ Resurse strategice

Metode Mijloace Forme
7. Obţinerea per-

formanţelor
Se lucrează asupra mesajului textului 
prin metoda Cubului.

1. ASOCIAZĂ calităţile cu personajul:
Fratele 
mai mic

harnic invidios

Fratele 
mai mare

respectuos mărini-
mos

Tâmplarul muncitor blajin
ranchiu-
nos

duşmănos

binevoitor vrednic
tolerant egoist

sincer

2. DESCRIE  relaţia dintre cei doi fraţi.
3.ARGUMENTEAZĂ necesitatea 
construirii podului între cei doi fraţi.
4. COMPARĂ podul cu un alt obiect 
la alegere.
5. ANALIZEAZĂ posibile cauze a 
conflictului dintre fraţi.
6. APLICĂ Scrie în 6-7 rânduri un 
mesaj unui prieten/ сunoscut cu care 
eşti în conflict, dar ai vrea să te împaci.

10′ metoda 
Cubului

cub lucrul în 
grup

REFLECŢIA
8.

9.

Asigurarea 
feedback-ului

Evaluare

Comentaţi: 
Motto: „Oamenii construiesc prea 
multe ziduri şi prea puţine poduri”. 
(Isaak NEWTON)

Fiecare elev aplică amprenta mâinii 
sale pe hârtie. Apoi pentru fiecare 
deget specifică o acţiune de rezolvare a 
conflictului.

8′

amprenta

tabla, 
creta

hârtie 
color

frontal

independent

EXTINDERE
10. Tema pentru 

acasă
Să realizeze un pliant despre conflict şi 
căile de rezolvare a conflictelor.
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Anexa 11.  
Proiect didactic la Dezvoltarea personală, PPT

Clasa: a XI-a „B”, Liceul Teoretic Regional „Ion Creangă”
Disciplina: Dezvoltare personală
Modulul: Securitatea personală
Nr. lecţiei: 6 (5)
Subiectul lecţiei: 10 decembrie – Ziua internațională a drepturilor omului
Tipul lecţiei: mixtă
Unităţi de competenţă:
5.1. Argumentarea necesității respectării regulilor și exercitării drepturilor în traficul rutier, 
comunicarea digitală etc.; 
Obiectivele lecţiei: 
La sfârşitul lecţiei elevul va fi capabil:
O1: să descrie esența Declarației Universale a Drepturilor Omului (DUDO); 
O2: să formuleze caracteristicile drepturilor omului;
O3: să stabilească legătura dintre Declarația Universală a Drepturilor Omului și realitatea 
instaurată în Republica Moldova.  
Strategii didactice:

• Forme de organizare și desfășurare a activității instructiv-educative: frontal, 
individual, grup;

• Tipuri de învățare: receptiv-reproductiv, operațional;
• Mijloacele, metodele și procedeele de predare-învățare: conversația, colaborarea, 

discuția euristică;
Surse documentare, materiale auxiliare:
1. ALMOND, Gabriel; VERBA, Sidney. Cultura civica: atitudini politice şi democraţie în cinci 

naţiuni. București: CEU Press, Du Style, 1996
2. Declarația Universala a Drepturilor Omului. [on-line] [citat 02.12.2018] Disponibil: http://

datepersonale.md/md/international004/   
3. www.unicef.org/romania/ro.
4. www.salavaticopiii.ro
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Secvențele 
lecției Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor

Organizarea 
clasei

2 min. Se creează  atmosfera necesară de 
desfășurare a lecției. 
Se notează absențele.

Captarea 
atenției

6 min. Ținând cont că elevii nu au teme pentru 
acasă la această disciplină, organizarea 
lecției este mai diferită!

Adresez elevilor următoarele întrebări:
1. Care este însemnătatea numărului 10?
2. Care este semnificația zilei de 10 

decembrie?
3. Ce date istorice marcante sunt în strânsă 

legătură cu această zi?

Elevii se încadrează în discuții, 
participă activ, colaborează, 
comunică, discută.

Răspunsurile la întrebările adresate 
ar fi: 
1. 10 a fost un număr onorat ca 

simbol al absolutului de către 
pitagoreeni. Se spunea ca 10 
este un număr perfect. Exista 
zece personaje antediluviene 
menționate in Biblie.

2. Slide-ul 2 din prezentare (anexa)
Anunțarea 
temei noi și a 
obiectivelor

4 min.

6 min.

Propun elevilor să discutăm despre 
Declarația Universala a Drepturilor 
Omului ( O.N.U. 1948 ).
În acest scop, adresez următoarele 
întrebări:
1. Unde a fost adoptată Declarația 

Universala a Drepturilor Omului 
(DUDO)?

2. Ce valori sunt reflectate în DUDO?

Subiectul lecției: Ziua internațională a 
drepturilor omului
Dar ce sunt drepturile omului? – o altă 
întrebare importantă și solicit părerile 
elevilor și argumentarea acestora, 
îndeosebi.

Elevii încearcă să răspundă la 
întrebări, a căror răspunsuri sunt 
indicate în slide-ul 3 din anexă.

Elevii își expun părerile și aduc 
argumente de rigoare în ceea ce 
privesc drepturile omului pentru 
fiecare dintre ei.

Dirijarea 
învățării 
temei noi

5 min.

5 min.

În continuare vom vorbi despre 
caracteristicile drepturilor omului și vom 
încerca să pătrundem în esența acestora, 
aducând exemple din propria experiență.
CARACTERISTICILE 
DREPTURILOR OMULUI
• nu pot fi inalienabile 
- adică nu pot fi înstrăinate. Nicio 

persoană nu  poate renunța  la drepturile 
sale și nimănui nu îi este permis să 
priveze pe cineva de drepturi;

• nu  pot exista drepturi fără 
responsabilități: 

- atunci când o persoană afirmă ca are 
drepturi, ea  afirmă, totodată și că își 
asumă responsabilitățile corespunzătoare 
și în primul rând  pe aceea de a respecta 
drepturile altor persoane;

Elevii explică ce înțeleg prin 
caracteristicile drepturilor omului.

Elevii, desigur că evidențiază câteva 
dintre drepturile pe care le consideră 
ei principale:
• drepturi civile si politice: 
• dreptul la viața,  la libertate si 

securitate personala, egalitatea in 
drepturi,  libertatea de exprimare,
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Secvențele 
lecției Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor

10 
min.

3 min.

2 min.

• nu pot fi separate unele de altele: 
- ele au sens numai  împreună și trebuie 

respectate fără excepție. Nesocotirea 
unui drept înseamnă, de fapt, lezarea 
tuturor celorlalte drepturi;

• ne arată ce trebuie să facă statul pentru 
cetățeni și ce nu trebuie să facă sau să 
lase să se întâmple.

Urmează o altă întrebare:
Care sunt principalele drepturi ale 
omului?
În continuare, le împart elevilor (care 
formează grupuri a câte 4 elevi) forma 
tipărită a Declarației Universale a 
Drepturilor Omului. Fiecare grupă are câte 
un articol pe care trebuie să îl analizeze și să 
realizeze o comparație dintre idealul ce se 
reflectă în DUDO și realitatea din Republica 
Moldova, având la dispoziție 3 min.

În acest context, le prezint elevilor niște 
date statistice, dorind să-i pun într-o 
situație-problemă, de meditație asupra 
drepturilor sale (slide-ul 7 din anexă).

de opinie, de credință, dreptul 
de a participa la viața politica 
(drepturi care asigura unei 
persoane posibilitatea de a se 
manifesta liber).

• drepturi economice si sociale: 
• dreptul la muncă, la educație,  la 

o viață decentă sau la asistență 
socială.

Elevii formează 5 grupe și 
îndeplinesc sarcina pe care le-am 
propus-o.  
Se consultă între ei și vin cu 
argumente de rigoare.

Elevii ascultă atent și vin cu 
completări.

Urmează o altă întrebare:
Care este legătura dintre pace și 
drepturile omului?
Este pacea un drept al omului? 
Accept răspunsurile elevilor și vin cu 
completări argumentate:
• Încălcările majore ale drepturilor omului 

în timpul celui de-al doilea război 
mondial, precum și dorința și nevoia de 
pace au stat la baza Consiliului Europei.

• O cultură a drepturilor omului este o 
precondiție pentru a atinge pacea în 
orice țară din lume.

• Dreptul la pace aparține celei de a treia 
categorii a drepturilor omului: dreptul 
la solidaritate.

Elevii își expun părerile și caută 
legătura dintre pace și drepturile 
omului.

Totalurile 
lecției 

2 min. Vin cu un îndemn pentru elevi, după care îi 
rog să formuleze câteva concluzii.

Fiecare dintre noi doar în virtutea 
faptului că suntem oameni, ar trebui să 
fim egali în drepturi, fără privilegii și 

fără discriminări, iar această egalitate 
trebuie să se traducă și prin asigurarea și 
garantarea unui anume nivel de trai care 
să corespundă, cel puțin, unor standarde 
minime de viață (slide-ul 9 din anexă).

Elevii formulează concluzii și își 
expun  părerile.
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Anexa 12. 
Resurse curriculare  create prin aplicaţii web specializate

Figura A14.1 Captură de ecran Resursă curriculară creată prin aplicaţia Prezi

Figura A14.2 Captură de ecran Resursă curriculară creată prin aplicaţia MindMeister
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Figura A14.3 Captură de ecran Resurse curriculare create prin aplicaţiaStoryjumper

Figura A14.4 Captură de ecran Resursă curriculară creată prin aplicaţia Canva
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Figura A14.5 Captură de ecran Resursă curriculară creată prin aplicaţia Bubble.Us

Figura A14.6 Captură de ecran Resursă curriculară creată prin aplicaţia Kahoot
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Anexa 13. 

Produse create de formabili prin aplicaţii web specializate

Figura A15.1 Captură de ecran  Produs creat prin aplicaţia PowerPoint

Figura A15.2 Captură de ecran Produs creat prin MicrosoftWord



206

Figura A15.3 Captură de ecran Produs creat prin Google Docs
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Figura A15.4 Captură de ecran Produs creat prin MicrosoftWord

Figura A15.5 Captură de ecran Produs creat prin aplicaţia Google Jamboard



208

Figura A15.6 Captură de ecran Produs creat prin aplicaţia Google Jamboard

https://www.storyjumper.com/book/read/96246306/5ffa17fdcb58d
https://www.storyjumper.com/book/read/95710956/5ff9d167378d2
https://www.storyjumper.com/book/read/96181476/5ff8b1c804c69
https://www.storyjumper.com/book/read/95852296/123ursugina 
https://www.storyjumper.com/book/read/95841356 
https://www.storyjumper.com/book/read/95688086 
https://www.storyjumper.com/book/read/95687066/5fe8f479963bd 
https://www.storyjumper.com/book/read/95640516 
https://www.storyjumper.com/book/read/94676736 
https://www.storyjumper.com/book/read/94023556/5fddf8b64f777 
https://www.storyjumper.com/book/read/94608136 
https://www.storyjumper.com/book/read/94015166 
https://www.storyjumper.com/book/read/95841356/ABC-ul-VAlorilor#page/12 

Figura A15.7 Link-uri de acces la produsele create prin aplicaţia web Storyjumper
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Anexa 14. 

Filosofia educaţiei. Note de curs. Seminarii la Filosofia educaţiei

Figura 16.1 Filosofia educaţiei: Note de curs (captură de ecran)

SEMINAR II. Proiect seminar 
Problematica filosofiei educaţiei ca ştiinţă interdisciplinară

Sarcina1.  Comentați, în 10 rânduri, afirmația:
Varianta 1. „Nouă zecimi din oamenii pe care îi cunoaștem sunt ceea ce sunt, buni sau răi, folosi-

tori sau dăunători, prin efectul educației. Educația este aceea care determină diferența 
dintre oameni” (J. Locke).

Varianta II. „Educația este o reconstrucție sau reorganizare a experienței care se adăugă la înțele-
sul experienței precedente și care mărește capacitatea de-a dirija evoluția experienței 
care urmează”(J. Dewey)

Sarcina 2. Comentați și interpretați următoarele maxime. Puteți începe analiza după următorul 
model: 
Ideea principală 
Idei secundare
Idei comune 
Idei contradictorii 
Concluzii, reflecții personale

Varianta I. „Pomul cât e tânăr se îndreaptă”. „Picătură cu picătură se face lac”. „Timpul este cel 
mai bun educator”. „Cine se scoală de dimineață departe ajunge”. „Omul needucat 
este ca un corp fără suflet”. „Omul fără învățătură, ca pământul fără udătură”. „Nu e 
bătrân omul când e vorba de învățătură”. „Și cel învățat moare neînvățat”. „Nu faci 
din cioară privighetoare”. „Cine nu învață de tânăr, nu va ști nici la bătrânețe”.

Varianta II. „A educa înseamnă a instrui”. „A educa înseamnă a ști să taci”. „A educa înseam-
nă a comunica”. „A educa înseamnă a dresa”. „A educa înseamnă a (inter)acționa”. 
„A educa înseamnă a oferi modele fundamentale de conduită”. „A educa înseamnă 
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a dezvălui valori esențiale”. „A educa înseamnă a stimula dezvoltarea biopsihică a 
unui tânăr”. „A educa înseamnă a măsura, a cântări, a evalua”. „A educa înseamnă a 
compara, a analiza, a alege”. „A educa înseamnă a alege prin renunțare”.

Sarcina 3. Ce este educaţia? Răspundeţi ca şi cum aţi fi:
a. un om de ştiinţă;
b. un filozof;
c. un om obişnuit de vârstă medie;
d. voi înşivă.

Sarcina 4. Completaţi diagrama:

Educaţie Filosofie

Sarcina 5. Construiţi un punct de vedere, pro sau contra, pornind de la următoarea afirmaţie a 
lui Constantin Noica: „De unde ideea că filozofia te învaţă adevărul? Te învaţă să 
gândeşti – nu adevărul. Îţi dă direcţia adevărului.“

Sarcina 6. Comentați una din reflecțiile filosofice:
– „Filosofia educației nu este ruda săracă a filosofiei generale, deși adeseori este 

tratată ca atare chiar de către filosofi” (J. Dewey)
– A fost o vreme când se considera de la sine înţeles faptul că filosofia educaţiei 

consta în formulări de directive la nivel înalt care ar conduce practica educativă şi 
ar modela organizarea şcolilor şi a universităţilor. Aceste aşteptări de la filosofia 
educaţiei mai persistă în limbajul comun. (R.S. Peters)

– Filosofia educaţiei este reflecţie asupra relaţiei pedagogice de comunicare şi in-
fluenţare a comportamentului uman şi de examinare a relaţiei dintre explicaţie şi 
înţelegere în procesul cunoaşterii. (Maurice Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, Henri 
Gadamer)

– Văd în filosofia educaţiei un ansamblu de presupuneri rezonabile şi un set coerent 
de valori care alcătuiesc baza orientării şi evaluării practicii educative. (Robin 
Barow, Ronald Woods) 

Sarcina 7. I. Kant argumenta că întregul domeniu al filosofiei se poate reduce la patru întrebări:
1. Ce pot să ştiu?
2. Ce trebuie să fac?
3. Ce pot să sper?
4. Ce este omul?

Cum ai răspunde la aceste întrebări?
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Anexa 15. 

Tematica şedinţelor cu părinţii privind educația axiologică a adolescenților

1. Raportul privind orientările valorice şi ego identitatea în dezvoltarea personalităţii adoles-
centului. 

2. Anxietatea în rândul adolescenţilor.
3. Problemele emoţionale ale tinerilor.
4. Uimitorul creier al adolescenților.
5. Zece abilități de viață în rândul adolescenților
6. Rolul relațiilor interpersonale în dezvoltarea personalității adolescenților 
7. Relația adolescenților cu familia.
8. Consumul de substanţe psihoactive, alcool şi tutun în rândul adolescenților.
9. Comportamentul alimentar şi activitatea fizică a adolescenţilor.
10. Violenţa şi hărţuirea între tineri.
11. Consumul de media şi socializarea online.
12. Managementul timpului liber.
13. Sexul iresponsabil. Factorii de risc.
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Anexa 16. 

Ghid pentru părinţi privind formarea stilului existențial al adolescenților
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Anexa 17.

Confirmări de realizare a experimentului pedagogic
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pedagogică Cetățenie: moldoveană , 

română 
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Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi / cp.icreanga@gmail.com 
str. A. Puşkin, 38, null / https://usarb.md/colegiul-pedagogic-ion-creanga/ / str. A. Puşkin, 
3121 mun. Bălţi, Moldova 38, mun. Bălţi, Republica Moldova , 3121, mun. Bălţi, Moldova 

aurelia197533@yahoo.com 

(+373) 69696076 
1 997 – 2016 – mun. Bălţi, Moldova 

Profesor 
Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă" din Bălţi https://just- 

values.blogspot.com/ Disciplina: Limba engleză 

https://ioncreanga.org/ / str. A Puşkin, 38, 3121, mun. Bălţi, Moldova Facebook: https:// 
www.facebook.com/ 
auras.betivu/ 
Twitter: https://twitter.com/ 
Aurelia39993142 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 
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◦ 
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Master îu Ştiinţe ale educaţiei (Diplomă nr. de îuregistrare 
14617142789, eliberată la 04.07.2014) 6 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova 
Domeniul (domeniile) de studiu 

◦ Educație : Știința educației 
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Licențiat îu pedagogie (Diplomă seria AL nr. 014525) 
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Îvăţător, organizator al secţiei/clubului sportiv (Diploma nr. 
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Stagiul de formare „Crearea cursurilor pe platforma Moodle" 
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Cursuri de formare profesiouală coutiuuă a cadrelor didactice 
uuiversitare (Teach me) 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

ECTS | 10 credite | http://formare.usarb.md/ 
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Cursuri de formare coutiuuă (Certificat seria CRP, ur. 0021843) 
150 ore - 
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CONFERINȚE ȘI SEMINARE 
31/03/2021 > – online 

„ Promovarea şi dezvoltarea educaţiei iuterculturale (EIC) îu 
formarea iuiţială a cadrelor didactice" 
Reuniune de lansare a proiectului 

24/03/2021 – 26/03/2021 > – online 

The 2ud Couutry Workshop 
The 2nd Country Workshop 

organized within the ERASMUS+ project, COMPASS 

05/03/2021 > – online 

„Tehuxlxgia face difereuța” 
Conferință online pentru cadrele didactice (6 ore) 
Conferința a fost organizată de către Centrul Național de Inovații Digitale 
în Educație „Clasa Viitorului”, prin Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” din Chișinău, cu suportul Proiectul de Competitivitate din 
Moldova, finanțat de USAID, Suedia și UK. 

https://www.clasaviitorului.md/video-tehnologia-face-diferenta- 
conferinta/ 

24/02/2021 > – online - platforma Google meet 

„ Elaborarea programelor și a probelor de evaluare peutru 
exameuele de calificare diu îuvățăzâutul profesioual tehuic" 
Atelier formativ 

1 credit 

https://drive.google.com/drive/folders/1OSpVwrSkf_HrXyg7svfZoeXR- 
oKI0ojL?usp=sharing 

23/02/2021 – 25/02/2021 > – format online – platforma ZOOM 

„ Practici de succes îu domeuiul formării profesiouale coutiuue 
a cadrelor didactice îu baza experieuței diu Fiulauda și 
Estxuia” 
Seminar tematic 

Orgauizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în cooperare cu 
partenerii externi din cadrul Proiectul Twinning al Uniunii Europene 

26/11/2020 > – online 

„ Utilizarea Raportului de similitudiui îu evaluarea tezelor de 
dxctxrat” 
Webinar 

organizat pentru experții ANACEC de către Direcția evaluare în cercetare 
și inovare a ANACEC. Facilitator: Gheorghe CUCIUREANU, dr. hab., prof. 
univ. 

26/11/2020 > – Centrul educaţional PRO DIDACTICA 

„wlatyxrze educaţiouale la distauţă” 
Training online 

pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale metodiştilor. Sesiune de 
follow up, organizat în cadrul Proiectului Promovarea şi dezvoltarea 
educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice. Forma 
tor: Daniela MUNCA-AFTENEV 

20/11/2020 > – Centrul educaţional PRO DIDACTICA 

Follow-up 
Follow-up online 
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pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale metodiştilor, organizat în 
cadrul Proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) 
în formarea iniţială a cadrelor didactice. Formator: Valeriu GORINCIOI 

11/11/2020 > – Centrul educaţional PRO DIDACTICA 

„Cursul xuliue” 
Training online 

pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale metodiştilor, organizat în 
cadrul Proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) 
în formarea iniţială a cadrelor didactice. Partener: Academia de Inovare şi 
Schimbare prin Educaţie, Proiectul Platforme educaţionale online. 
Formator: Valeriu GORINCIOI (online) 

09/11/2020 > – Centrul educaţional PRO DIDACTICA 

„wlatyxrze educaţixuale la distauţă" 
Training online 

pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale metodiştilor, organizat 
Proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în 
formarea iniţială a cadrelor didactice. Partener: Academia de Inovare şi 
Schimbare prin Educaţie, Proiectul Platforme educaţionale online. 
Formator: Daniela MUNCA-AFTENEV (online) 

09/09/2020 > – Centrul educaţional PRO DIDACTICA 

„ wrxzxvarea și dezvxltarea educației iuterculturale îu 
yxrzarea iuițială a cadrelxr didactice” 
Focus grup cu profesorii universitari în scop de evaluare a proiectului 
„ Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a 
cadrelor didactice”, finanțat de Fundația pentru copii Pestalozzi din 
Elveția și implementat în parteneriat cu CE PRO DIDACTICA (online) 

08/09/2020 > – Centrul educaţional PRO DIDACTICA 

„ wrxzxvarea și dezvxltarea educației iuterculturale îu 
yxrzarea iuițială a cadrelxr didactice” 
Focus grup cu metodiștii în scop de evaluare a proiectului „Promovarea și 
dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor 
didactice”, finanțat de Fundația pentru copii Pestalozzi din Elveția și 
implementat în parteneriat cu CE PRO DIDACTICA (online) 

27/05/2020 > – Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri 
(CEDA) (online) 

„Mauagezeutul carierei: succese şi perspective" 
Conferinţă 

https://ceda.md/articole/evenimente/managementul-carierei-succese-si- 
perspective/ https://www.youtube.com/watch?v=L9mfZ-lSr2E&t=9598s 

18/05/2020 > – Centrul Educaţional PRO DIDACTICA (online) 

„Meutxratul de iuserţie prxyesixuală" 
Seminar de evaluare și certificare în problematica mentoratului din cadrul 
proiectului "Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în 
formarea inițială a cadrelor didactice”. 

http://eic.prodidactica.md/programul-de-formare-a-mentorilor- 
universitari-pentru-stagiile-de-practica-finalizat-cu-succes/ 

12/05/2020 > – Centrul Educaţional PRO DIDACTICA (online) 

„Meutxratul de iuserţie prxyesixuală" 
Seminarul 2 de follow-up în problematica valorificării competențelor 
profesionale de mentorare a studenților pe parcursul stagiilor de 
practică, inclusiv prin prisma implementării educației interculturale. 

http://eic.prodidactica.md/evaluarea-si-certificarea-mentorilor- 
universitari-de-insertie-profesionala/ 

08/05/2020 > – Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (online) 
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„ Mauagezeutul educaţixual: realizări şi perspective de 
dezvxltare" 
Conferință științifico-practică internațională, Ediția a 3-a, Bălţi (participare 
cu comunicare) 

07/05/2020 > – Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri 
(CEDA) (online) 

„Mauagezeutul carierei" 
Activitate de follow-up: Rezultatele pilotării Modulului la „Managementul 
carierei” 

https://ceda.md/articole/anunturi/activitate-de-follow-up-on-line-cu- 
formatorii-care-au-pilotat-modulul-managementul-carierei/ 

02/04/2020 > – Centrul Educaţional PRO DIDACTICA (online) 

„Meutxratul de iusereţie prxfesixuală" 
Seminar de follow-up în problematica mentoratului de inserţie 
profesională. 

http://eic.prodidactica.md/seminarul-de-follow-up-in-problematica- 
mentoratului-de-insertie-profesionala/ 

12/02/2020 – 14/02/2020 > – Centrul Educaţional PRO DIDACTICA 

„Meutxratul de iuserţie prxfesixuală" 
Training de dezvoltare profesională a metodiștilor, coordonatori ai 

stagiilor de practică din universitățile partenere (USM, USARB și USC), în 
implementarea proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației 
interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”. 

http://eic.prodidactica.md/program-de-formare-a-mentorilor-de- 
insertie-profesionala-pentru-studentii-viitori-pedagogi/ 

29/10/2019 > – Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi 

„wrxfilul cadrului didactic iuxvatxr" 
Masă rotundă (participare) 

23/10/2019 > – Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi 

„ wrxzxvarea şi dezvxltarea educaţiei iuterculturale îu 
fxrzarea iuiţială a cadrelxr didactice" 
Masă rotundă (participare) 

18/10/2019 > – USARB 

„Educaţia iucluzivă: dizeusiuui, prxvxcări, sxluţii” 
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, ediţia a V-a. 
Participare cu comunicare ştiinţifică 

13/10/2019 > – Centrul educaţional PRO DIDACTICA 

„ Elabxrarea ghidului zetxdxlxgic peutru educaţia 
iuterculturală a viitxrilxr pedagxgi”. 
Atelier, 8 ore 

03/06/2019 – 07/06/2019 > – Chișinău, FORA Event Room, str. Pușkin 12 

„Mauagezeutul crierei” 
Program de formare de formatori 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova (MECC), C 
entrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) 

29/05/2019 > – Comănești, jud. Bacău, România 

„Buue practici îu educația iucluzivă” 
Simpozionului Național cu Participare Internațională 
Publicare articol 
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PROIECTE 
01/07/2020 – ÎN CURS 

TOWARDS EUROwEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL 
IN MOLDOVA - COMwASS 
http://www.compass-project.md/ 
Eraszus+ wrxgrazze 2014-2020 
KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici 
Consolidarea capacităților în învățământul superior 
Număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP 
Titlu: “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE 
CONTINUA ÎN MOLDOVA - COMPASS” 
Perioada proiectului: 15/11/2018 - 14/11/2021 
Finanţatorul: Programul Erasmus+ 
Coordonator național: Olesea SÎRBU (ASEM) 

01/12/2017 – ÎN CURS 

„ Recxuceptualizarea Orieutării wrxfesixuale și Cxusilierii îu 
Carieră, faza a II-a” 
Membru în cadrul proiectului „Reconceptualizarea Orientării 
Profesionale și Consilierii în Carieră, faza a II-a” (REVOCC II), (1 
Decembrie 2017 – 30 Noiembrie 2021), implementat de CEDA (Centrul 
pentru educație antreprenorială și asistență în afaceri) care este o 
organizație non-guvernamentală (ONG), înregistrată la Ministerul Justiție 
al Republicii Moldova ca Asociație Obștească în colaborare cu Ministerul 
Educației și „Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 
Muncă” (ANOFM) și cu sprijinul financiar din partea „Agenției Austriece 
pentru Dezvoltare” (ADA). 
Perioada desfășurării: 1 Decembrie 2017 – 30 Noiembrie 2021 
Finanțatorul: „Agenției Austriece pentru Dezvoltare” (ADA). 
Coordonator național: Lia SCLIFOS 

06/2018 – ÎN CURS 

„ wrxzxvarea şi dezvxltarea educaţiei iuterculturale îu 
fxrzarea iuiţiala a cadrelxr didactice” 
Membru în cadrul proiectului „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei 
interculturale în formarea iniţiala a cadrelor didactice” (iunie, 2018 – 
decembrie, 2020), implementat de către CE PRO DIDACTICA și coordonat 
cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, cu 
suportul financiar al Fundaţiei pentru copii Pestalozzi, Elveția. 
Perioada desfășurării: iunie, 2018 – decembrie, 2020 
Finanțatorul: Fundaţia pentru copii Pestalozzi, Elveția. 
Coordonator național: Cristina BUJAC 

2018 – 2019 

„ Studierea factxrilxr deterziuauți ai trausferului iuxvațixual 
îu educație” 
Membru în cadrul proiectului pentru tinerii cercetători pentru anii 
2 018-2019 „Studierea factorilor determinanți ai transferului inovațional 
în educație” din cadrul direcției strategice 08.07: „Patrimoniul naţional şi 
dezvoltarea societăţii”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera 
științei și inovării cu cifrul 18.80012.08.07.A. Proiectul a fost aprobat 
pentru finanțare pentru anul 2018 prin Legea bugetului de stat pentru 
anul 2018, nr. 289 din 15.12.2017. 
Perioada desfășurării: 2018 – 2019 
Finanțatorul: Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 
Director: Ludmila COTOS, lect. univ., dr. 
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01/2018 – 12/2018 

„ Mauagemeutul educațioual: realizări și perspective de 
dezvxltare”, Ediţia a II-a 
Membru al proiectului pentru organizarea manifestărilor științifice 
internaționale 2018 „Managementul educațional: realizări și perspective 
de dezvoltare”, Ediţia a II-a, din cadrul direcției strategice 08.07: 
Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”, înscris în Registrul de stat 

al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 18.00059.08.16A/MS. 
„ 

Proiectul a fost aprobat pentru finanțare pentru anul 2018 prin Legea 
bugetului de stat pentru anul 2018, nr. 289 din 15.12.2017. 
Perioada desfășurării: ianuarie – decembrie 2018 
Finanțatorul: Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 
Director: Tatiana ŞOVA, dr., conf.univ. 

01/2017 – 12/2017 

„ Mauagemeutul educațioual: realizări și perspective de 
dezvxltare”, ediţia I-a 
Membru al proiectului pentru organizarea manifestărilor științifice 
internaționale 2017 „Managementul educațional: realizări și perspective 
de dezvoltare”, ediţia I-a, din cadrul direcției strategice 08.07: 
Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”, înscris în Registrul de stat 

al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 17.00059.08.18A/MS 
prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 13 din 26.04.2017. Proiectul a fost 

„ 

aprobat pentru finanțare pentru anul 2017 prin Legea bugetului de stat 
pentru anul 2017, nr. 279 din 16.12.2016. 
Perioada desfășurării: ianuarie – decembrie 2017 
Finanțatorul: Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 
Director: Tatiana ŞOVA, dr., conf.univ. 

„ Uu Start buu îu viață peutru copiii diu mediul rural diu 
Mxldxva” 
Formator local în cadrul proiectului „Un Start bun în viață pentru copiii 
din mediul rural din Moldova”. 

„ Program de dezvoltare a competeuțelor relațiouale ale 
copiilor bazat pe film..." 
Formator local „Program de dezvoltare a competențelor relaționale ale 
copiilor bazat pe film și activități interactive”. 

, ,Dezvoltarea competeuțelor profesiouale peutru o educație 
de calitate ceutrată pe cxpil” 
Formator în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea competențelor 
profesionale pentru o educație de calitate centrată pe copil”. 

,,Îuvăţarea ceutrată pe cel ce îuvaţă” 
Formator în cadrul proiectului ,,Învăţarea centrată pe cel ce învaţă”- 
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