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Rezumat
Într-un mediu educaţional stimulativ, plin de valori, receptivitatea copilului este
esenţială. Aceasta se poate modela încă din perioada preşcolară, cu aportul
grădiniţei, familiei şi comunităţii. Articolul rezumă o propunere de opţional
integrat de educaţie pentru valori la nivelul grupei mari. Realizarea lui se
încadreză în finalităţile educaţiei preşcolare înseşi, care vizează temelia
caracterului omului în devenire.
Cuvinte-cheie: educaţie axiologică, valoare, valorizare, preşcolaritate, opţional
pentru educaţie axiologică.
Abstract
Within a stimulating, value-rich environment, the child’s receptivity is
paramount. It can be modeled as early as the preschool age, with the
contribution of kindergarten, family, and the community. The article
summarizes a proposal of an integrated optional subject of values-based
education for the higher grade level. Its achievement falls within the endpoints
of pre-school education itself, which envisage the cornerstone underlying the
character of the individual in the making.
Keywords: axiological education, value, valorization, preschool age, curriculum
for axiological education.

1. Introducere

Existenţa omului este învăluită în valori. Ele se ordonează criterial în sisteme
şi astfel ierarhia acestora condiţionează confortul spiritual. O revoluţie
axiologică dă naştere uneia culturale prin reaşezarea valorilor tradiţionale pe
o altă poziţie în sistemul, făcând astfel loc unor valori noi, poate hotărâtoare
pentru acel moment. Trăim într-o epocă dominată de „orice” în ceea ce priveşte
comportamentul dezirabil, de „las’ că merge şi aşa” în ceea ce priveşte
atitudinea, de „puncte de vedere” general valabile emise de toată lumea care
pare că se pricepe la toate, iar acestea generează vacarmul. Luarea în derâdere
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a valorilor capătă proporţii şi tentă agresivă. Se caută cu orice preţ originalitatea
şi excepţionalul de multe ori prin excentricitatea care maschează un gol.
Ignorarea culturii şi punerea la zid a elitei intelectuale româneşti îşi are originea
în anii grei ai dominaţiei comuniste. Este trist că efectul se propagă şi astăzi,
generând, după Gheorghe Ceauşu (2014), o „atrofie axiologică”. Omul se
centrează din ce în ce mai mult pe „a avea”, în defavoarea lui „a fi”, iar această
tendinţă depăşeşte cu mult spaţiul nostru românesc, ajungând până la
spargerea graniţelor care ar trebui să asigure o ordine în lume. Totul pleacă
de la instincte de bază nematurizate din cauza lipsei de oglindire în valori
autentice.

Readucerea educaţiei în sfera axiologică este o necesitate, factorii implicaţi
ar trebui să aibă acest deziderat pe frontispiciul tablei de valori profesionale.
Educaţia nu este o activitate desfăşurată în sine şi pentru sine, ci una care
urmăreşte atingerea anumitor finalităţi. În fiecare moment al desfăşurării acţiunii
educaţionale, activităţile sunt orientate şi dirijate în funcţie de finalităţile
(rezultatele) pe care aceasta le urmăreşte, conturând astfel un caracter
teleologic. Aceste finalităţi exprimă orientările asumate la nivel de politică
educaţională în vederea dezvoltării personalităţii umane în conformitate cu un
set de valori.

Pe tot parcursul şcolarităţii, ţelul fundamental este modelarea unui tip de
personalitate care să se integreze în societatea în care va trăi. Fără îndoială,
această finalitate, dar şi paşii de urmat până acolo, stă sub „umbrela” axiologiei.
Pentru că se tinde către perfecţiunea omului prin intermediul finalităţilor, atunci
este necesar ca acestea să fie dependente de relaţiile cu sistemul de valori
valabil. Valorile sunt transmise prin mecanismele educaţiei şi ale socializării,
fiind asimilate şi interiorizate de indivizi; ele dobândesc astfel un caracter
normativ şi intră în structura mentalităţilor şi a convingerilor noastre, de unde
acţionează ca repere şi criterii de orientare a comportamentelor şi acţiunilor.

2. Câteva repere în educaţia axiologică

„Conştiinţa plăteşte un preţ cumplit pentru că a descoperit valorile”, afirma
Tudor Vianu (1982, p. 67), iar cel care îşi doreşte să ajungă o valoare trebuie
să rupă legăturile cu pseudo-valoarea asociată şi să se asigure că acestea
nu se refac.

În stabilirea unei valori un rol important îl are gândirea logică, fără de care nu
se pot determina conceptele, dar nici judecăţile. A. Riehl, citat de Petre Andrei
(1997, p. 61), spunea că: „logica e ştiinţa celor mai simple raporturi ale obiectelor
gândirii şi e ca un fel de matematică a conştiinţei”. Aşadar, valoarea este un
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element de bază în elaborarea judecăţilor, dar şi judecata tinde spre conştiinţă
şi implică astfel valoarea.

Parafrazându-l pe Sigmund Freud, Gheorghe Ceauşu afirmă că „mărimea
unei valori a individului sau a grupului, a comunităţii, se măsoară având ca
etalon probabilitatea de a o pierde, de a se sfârşi” (Ceauşu, 2014, p. 39).
Analizând împrejurări exterioare şi dispoziţii sufleteşti interioare, realizăm că
există o mulţime de valori care pot fi grupate criterial, eventual stabilind ierarhii
sau scări de valori. Selecţia valorilor, pe baza unor comparaţii, a unei cântăriri,
se face prin intermediul judecăţilor de valoare.

Figura 1. Trepte ale valorii, după L. Vlăsceanu, 2010

Odată acceptate şi asimilate, valorile sunt interiorizate, ele fiind vizibile prin
manifestările indivizilor. Atitudinea este bazală (un răspuns favorabil sau nu,
învăţat în trecut, cu privire la un obiect/ situaţie), urmată de o orientare de
valoare (concepţie generală care influenţează comportamentul), iar în vârf se
află valoarea (orientare generală cu privire la o clasă întreagă de obiecte/
situaţii).

O valoare sau o orientare de valoare se poate manifesta prin mai multe atitudini.
Valorile nu pot exista independent. Valorile au între ele relaţii funcţionale.
Această relaţie de dependenţă explică armonia sau dizarmonia dintre indivizi.
Vorbim de valori şi relaţiile dintre ele în cadrul unui sistem de valori. Sistemul
se află în stare de relativă stabilitate, întrucât se pot schimba priorităţile seturilor
de valori.
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Omul trebuie să se plaseze în graficul realităţii pe un traseu asimptotic, tinzând
către un ideal al valorii absolute. În tot acest timp el se află într-un punct către
care converg toate celelalte valori. După Mario Bunge (1984, p. 425), „fiecare
valoare este valoarea unei funcţii de evaluare al cărui domeniu este mulţimea
de lucruri sau evenimente”. Cu alte cuvinte, am putea defini în mod matematic
(de remarcat că şi în acest domeniu există sintagma „care ia valori în

Figura 2. Omul în graficul realităţii

mulţimea...”) o funcţie notată cu e de evaluare definită pe mulţimea de lucruri
sau evenimente (L) cu valori în mulţimea valorilor (V).

Ne transpunem prin alegerile făcute şi ne diferenţiem prin acest set unic de
alegeri. Gheorghe Ceauşu (2014, p. 103) afirma în acest sens că „omul există
valorizând şi valorizează existând întrucât viaţa lui este un şir de alegeri”.
Atitudinea are în spate un motiv şi de aceea este un efect comportamental
activ sau reactiv. Acest lucru este valabil şi la nivel macro, al unei colectivităţi.
Dacă raportăm identitatea ca aparţinând unui întreg (unei colectivităţi, unei
comunităţi, unei ţări sau umanităţii, în general) ce posedă un set de valori,
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identitate care face parte din întreg cu un rol precis, atunci putem spune că
are propriile atitudini ca reacţie la diferiţi stimuli ai mediului ce înconjoară
întregul. Reacţiile pot fi diferite, în funcţie de rezonanţa pe care o poate găsi
acel stimul în fiecare individualitate. Subiectul se transformă dintr-un simplu
observator, semnalizator al lucrurilor sau evenimentelor într-unul care le găseşte
semnificaţii şi le ierarhizează. El reuşeşte să facă acest lucru orientându-se,
adaptându-se la situaţie.

Mediul specific acţiunii educaţionale este unul înţesat cu norme (N), simboluri
(S) şi valori (V) pentru a fi stimulativ pentru individul care le poate recepta
(receptorul, notat cu R).

Accesibilitatea valorilor depinde atât de mediu, de închistarea valorilor în
coduri, dar şi de subiectivitatea receptorului (SI), adică disponibilitatea
lui de a decodifica, acceptabilitatea lui (Figura 3). Nu ar fi oportun, însă,
să integrăm termenul de „valoare” omului. El fiind purtător şi evaluator de
valori, găsim că este oportun a fi denumit, atunci când este cazul, „om
de valoare”. Gheorghe Ceauşu (2014, pp. 362-363) distinge două categorii
de oameni de valoare:

Figura 3. Mediul şi receptorul valorilor

1. omul de valoare prin conduita sa, potrivit normelor comunităţii căreia îi
aparţine, altfel spus omul obişnuit, cu o comportare prin care asigură
echilibrul grupului; valoarea sa constă în onestitate, demnitate, muncă;

2. omul creator de valori utilitare şi spirituale, care face din viaţa lui mijloc
pentru a crea, iar din energia lui sursă a obiectivării în forme noi.
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3. Grădiniţa, familia şi comunitatea – instanţe în formarea axiologică
a copilului

Într-un cadru educaţional ideal copiii ar trebui să fie aşezaţi în centrul
piedestalului format de toate formele educaţiei. Aceste forme, fiecare prin
aportul ei, contribuie la dezvoltarea socio-culturală a individualităţii umane.
Excluzând oricare dintre aceste forme, nu facem decât să privăm completarea
imaginii de ansamblu a celui pe care-l dorim un „produs finit” al educaţiei. În
realitate, însă, formele sunt concurente.

Familia este primul iniţiator sociocultural al copilului. Aici se pun bazele
incipiente ale dezvoltării intelectuale, morale, estetice, fizice şi sociale ale
copilului. Modul de exercitare a rolului părinţilor, reglarea raporturilor dintre
membrii familiei, grija faţă de bunurile comune, organizarea vieţii de la micile
treburi gospodăreşti la activităţile recreative şi creative, atenţia care se acordă
fiecărui membru al familiei sunt percepute şi trăite de copil în mod diferit, la
fiecare vârstă. După numărul şi ierarhia membrilor familiei care-i alcătuiesc o
anume constelaţie, fiecare familie se impune ca o matrice a devenirii
personalităţii fiecărui membru al său. În interrelaţiile dintre părinţi şi copii,
singura atitudine părintească validă este cea de acceptare, de respect faţă
de personalitatea în formare a copilului, faţă de sentimentele şi nevoile sale.
Familia trebuie convinsă că o bună educaţie în familie, şi nu numai, depinde
de stilul de viaţă al acesteia, iar măsurarea efectelor influenţelor educative în
funcţie de timpul acordat de părinţi copilului este o practică greşită. Întotdeauna
ambianţa, climatul de familie, prin elementele sale concrete, influenţează în
raport cu natura sa, personalitatea copilului.

Implicarea părinţilor în dezvoltarea şi educarea copiilor nu poate fi benefică
pentru ceilalţi parteneri: profesori şi comunitate. Astfel, se stimulează anumite
atitudini, valori, aspiraţii care duc la îmbunătăţirea aspectelor pro-sociale şi
pro-învăţare ale vieţii copiilor. Există efecte pozitive asupra adaptării sociale
vizând aspecte precum comportamentul copiilor, motivaţia lor, competenţa
socială, relaţia dintre copii şi profesori, relaţiile dintre copii.

Părinţii ar trebui să se situeze pe axa suportului, a consilierii, a participării la
activităţi de educaţie parentală. Educaţia din familie a copilului se va continua
cu cea din grădiniţă. Pentru că atât familia, cât şi grădiniţa urmăresc aceleaşi
finalităţi educaţionale, colaborarea dintre aceşti doi piloni ai educaţiei copilului
apare ca o necesitate. Părinţii trebuie să se implice în procesul educaţional în
vederea realizării unor obiective şi scopuri finale, stabilite în funcţie de misiunea,
viziunea şi valorile grădiniţei şi ţintind idealul educaţional. În jurul copiilor se va
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crea o „comunitate de suport” atunci când părinţii profesorii şi membrii
comunităţii sunt parteneri reali în educaţie. Prin implicarea efectivă a părinţilor
în viaţa grupei şi a grădiniţei copiii primesc mesajul că adulţii importanţi din
viaţa lor îi sprijină.

Grădiniţa, prin implementarea proiectelor şi realizarea de parteneriate
educaţionale, caută soluţii prin care să fie utilă societăţii, dar şi privită pe
măsura investiţiilor şi speranţelor.

Rolul educatorului şi al relaţiilor acestuia cu familia şi comunitatea trebuie
regândit prin trecerea la educaţia centrată pe copil, la valorificarea potenţialului
educaţiei între egali, între familii, utilizând reţelele sociale comunitare şi la
considerarea instituţiei educaţionale drept centru coordonator al furnizorilor
de servicii.

Pentru a-i ajuta pe profesori să intre în contact cu părinţii din diferite medii,
comunicarea profesor-părinte ar trebui integrată într-o perspectivă mai amplă
asupra diversităţii în educaţie. Acest lucru ar duce la o mai bună înţelegere a
competenţelor profesorului, ca seturi complexe de cunoştinţe, abilităţi şi
atitudini.

Comunicarea ar putea fi îmbunătăţită dacă părinţii se simt respectaţi şi valorizaţi.
Abordarea copiilor şi părinţilor ca participanţi responsabili şi oferirea de suport
cresc şansele ca aceştia să fie apreciativi şi responsivi. În lucrul cu părinţii,
grădiniţa recomandă planificarea activităţilor de aşa manieră încât să îi motiveze
să participe, prin faptul că se ţine cont de orarul acestora de lucru, de timpul
disponibil sau de condiţii speciale. Una dintre directivele grădiniţei este de a
facilita implicarea părinţilor prin înlăturarea barierelor ce ţin de: timp,
angajamente profesionale, sarcini domestice, limbaj (un limbaj prea complicat
poate fi descurajator sau neînţeles), limbă (în cazul părinţilor care nu sunt
vorbitori nativi). Unii dintre părinţi se simt anxioşi în comunicarea cu şcoala
pe baza propriilor experienţe din copilărie, alţii se tem să nu deschidă subiecte
care să le afecteze ulterior copilul, unii simt că sunt depăşiţi din punct de
vedere academic, chiar jenaţi din acest motiv sau din cauza schimbărilor din
mediul educaţional (tehnologie, curriculum, evaluare etc.).

Recomandările pentru profesori converg către o comunicare eficientă, acordarea
de informaţii părinţilor despre copiii lor şi suport personalizat în funcţie de
nevoile fiecărei familii. Foarte importantă este oferirea de ajutor în stabilirea
unor acţiuni specifice disciplinei pozitive: reguli, control, afecţiune şi
disponibilitate în educaţia părinţilor.
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 Suntem de aceeaşi părere cu Howard Gardner în ceea ce priveşte transmiterea
valorilor prin educaţie. Aceasta se face prin acţiunile proprii ale educatorilor şi
părinţilor ca model.

4. Schiţa unui opţional de educaţie axiologică pentru grădiniţă

Valorile educaţionale îşi au rădăcinile în sistemul valorilor sociale. Un sistem
sănătos de valori sociale generează sisteme educaţionale sănătoase,
exprimate în principii, finalităţi şi conţinuturi instrucţionale, în strategii de
predare-învăţare şi evaluare.

Un mod de evaluare a competenţelor este bazat pe modelul icebergului, creat
de Spencer & Spencer (1993). Conform acestora, la suprafaţă se află abilităţile
şi cunoştinţele, mult mai uşor de cuantificat şi de dezvoltat. În partea ascunsă
a icebergului se află elemente la care accesul este mai dificil, iar evaluarea
(externă, dar şi cea proprie) întâmpină dificultăţi: valorile, imaginea de sine,
atitudinile, motivaţia. Valorile şi atitudinile se formează printr-un proces
îndelungat, implicând achiziţii de ordin afectiv, mai greu de observat şi de
evaluat. Atitudinile arată poziţia noastră faţă de o situaţie sau o persoană,
ceea ce le face mai greu de operaţionalizat, iar integrarea valorilor în sistemul
de personalitate are un caracter potenţial, cu efecte observabile în timp.
Formarea atitudinilor nu ţine exclusiv de instituţia de educaţie formală, ea fiind
influenţată şi de factori nonformali şi informali.

Valorile şi atitudinile promovate prin Curriculumul pentru învăţământul preşcolar
asigură baza formării trăsăturilor pozitive de caracter în etapele ulterioare ale
şcolarităţii. În acest articol propunem câteva repere pentru implementarea
unui opţional integrat la nivelul grupei mari, prin care să fundamentăm educaţia
axiologică la vârsta preşcolară. Curriculumul pentru învăţământul preşcolar
este structurat pe obiective cadru şi obiective de referinţă, iar pentru opţionalul
propus la nivelul grupei mari ne vom raporta doar la obiective de referinţă. Se
conturează astfel obiective de referinţă (1) la nivel cognitiv, de identificare a
unor valori în textele-suport; (2) la nivel afectiv-atitudinal, de analiză a atitudinilor
faţă de sine, faţă de ceilalţi sau faţă de mediul înconjurător; (3) la nivel practic-
acţional, de formare a conduitei preşcolarilor. Conţinutul integrat al opţionalului
pregăteşte intrarea în sfera educaţiei axiologice prin plasarea acestuia la
intersecţia următoarelor domenii de dezvoltare şi domenii experienţiale:
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Abrevierile uzitate în practica învăţământului preşcolar sunt: DLC (Domeniul
Limbă şi comunicare), DŞ (Domeniul Ştiinţe), DOS (Domeniul Om şi societate),
DEC (Domeniul Estetic şi creativ), DPM (Domeniul Psihomotric).

Textele-suport utilizate în activităţile cu preşcolarii sunt texte literare şi
nonliterare adaptate pentru a-i ajuta pe copii să facă faţă unor situaţii tipice
sau inedite. Conţinutul opţionalului privind introducerea în educaţia axiologică
acoperă extensiv Domeniul Om şi societate, dar lista conţinuturilor nu este
exhaustivă. Fiecare educatoare poate diversifica lista de conţinuturi, potrivit
concepţiei şi experienţei personale. De asemenea, lista de conţinuturi va fi
adaptată posibilităţilor intelectuale şi emoţionale ale copiilor, precum şi în
funcţie de valenţele axiologice care se doreşte a fi evidenţiate.

Conţinuturile opţionalului sunt grupate pe cele 6 teme anuale propuse prin
Curriculumul pentru învăţământul preşcolar şi reprezintă achiziţii de bază,
mijloace informaţionale prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor. O
secvenţă a opţionalului de educaţie pentru valori poate fi lecturată în tabelul
următor:

Figura 4. Aria de încadrare a opţionalului în raportul domenii de
dezvoltare – domenii experienţiale, adaptat după Adina Glava ş.a., 2009



Pentru o bună desfăşurare a acestui opţional propunem ca printre primele
activităţi să fie cele dedicate construirii unei comunităţi a grupei, iar ca
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Tema anuală de
studiu Conţinuturi Exemple de texte suport

Valori vitale

Acceptare
 Urechile şi picioarele cele lungi ale iepuraşuilui de E. Jianu
 Sonia, mica prinţesă de Mariana Konkoly
 Duck, bobocul de raţă de Mariana Konkoly
 Pistruiatul de Mariana Konkoly
 Narcisa singuratică de Mariana Konkoly
 Prinsă la mijloc, poveste terapeutică

Încredere în forţele proprii
 Recunoaşterea propriilor abilităţi, poveste terapeutică
 Spectacolul de magie de Mariana Konkoly
 A face ce ştii mai bine, poveste terapeutică
 Povestea albinuţei Maia de Mariana Konkoly
 Elanul spre noi înălţimi, poveste terapeutică
 Povestea unei păsări, poveste terapeutică
 Când eram mic după Mircea Sântimbreanu

Relaţionare
 Aripioare colorate de Mariana Konkoly

Relaxare
 Pădurea relaxată de Ioana Omuţ-Cherchereanu

Dreptate  Oraşul regelui după C. Gruia
 Câinele şi căţelul de G. Alexandrescu
 Povestea porcului după I. Creangă

Fericire

 Căutarea fericirii, poveste terapeutică
 Bucuria regăsirii (Revista Pipo, nr. 114/ 2013)
 Angela şi Libby, poveste terapeutică
 Prinţul fericit după O. Wilde
 Ridică-te şi râzi, poveste terapeutică
 Piticul, poveste terapeutică
 Fred şoricelul, poveste terapeutică
 Copiii pot schimba lucrurile, poveste terapeutică

Toleranţă

 Orbii şi elefantul, poveste populară indiană
 Povestea ursului cafeniu de V. Colin
 Răţuşca cea urâtă de H.C. Andersen
 Muc cel mic de W. Hauff
 Sabah, fetiţa egipteană de I. Constantinescu
 Pantofii roşii de N. Calma
 Cei patru prieteni credincioşi, poveste terapeutică
 Uma şi pinguinul de I. Ventuneac
 În căutarea lui Nemo, adaptare după poveste Disney
 Povestea puiului de arici de Lucia Muntean

Cine sunt/ suntem?

Valori juridice

Drepturile copilului
 Fetiţa cu chibriturile de H.C. Andresen
 Fetiţa cu pantofii roşii de H.C. Andresen

Libertatea
 Lupul şi câinele de La Fontaine



exemplificare vom aminti doar două modalităţi: realizarea unui jurnal al grupei
şi invitarea preşcolarilor din alte grupe.

În acest sens am experimentat cu grupa de preşcolari pe care am condus-o
în anul şcolar trecut o listă de valori în contextul unei dramatizări. Proiectul
tematic: „Copilăria – o lume de basm” a inclus exerciţii-dramatizare cu subiecte
din poveşti şi basme, prin care am observat reacţii ale copiilor care
interpretează, care exprimă sentimente, emoţii, judecăţi, atitudini. De
asemenea, metoda jocului de rol am utilizat-o în proiecte tematice cu subiecte
din viaţa cotidiană, inspirate din viaţa reală a participanţilor.

Pe lângă exerciţiile-dramatizări şi jocuri de rol am apelat cu succes la
improvizaţii şi exerciţii pe o temă dată. Din această ultimă categorie
exemplificăm prin: improvizaţii şi exerciţii-mimă; exerciţii-simulări; exerciţii cu
soft interactiv (2015); exerciţii de utilizare a judecăţilor de valoare; exerciţii de
apreciere a propriei persoane în raport cu valoarea introdusă.

Opţionalul de educaţie axiologică propus respectă cadrul formal, solicitat de
Curriculumul pentru învăţământul preşcolar, dar permite şi incursiuni în zone
curriculare nonformale şi informale.

Structura opţionalului propus este realizată conform grilei de analiză solicitată
de inspectoratul şcolar. De asemenea, programa este în conformitate cu
ultimele reglementări, respectiv procedura operaţională privind modalitatea
de avizare şi monitorizare a activităţilor opţionale în grădiniţa de copii 2850/
17.02.2016. Opţionalul de educaţie pentru valori din grădiniţă anticipează
cerinţele pentru ciclul primar: Educaţie pentru societate (Curriculum la decizia
şcolii pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a), respectiv Filosofie
pentru copii (Curriculum la decizia şcolii pentru clasa a III-a şi/ sau a IV-a).
Ambele opţionale au fost aprobate prin O.M. 4887/ 26.08.2013.

Metodele de predare-învăţare utilizate într-un opţional de educaţie axiologică
se completează prin: exerciţii de analiză a unui text-suport prin metoda cubului,
a diagramei cauză-efect; a exploziei stelare; exerciţii de manifestare a
acordului/ dezacordului faţă de valori pozitive/ negative; jocuri care presupun
manifestarea disponibilităţii pentru cooperare şi acţiune; jocuri tematice „Aşa
da, aşa nu”; exerciţii care implică învăţarea reciprocă; activităţi de tip outdoor
(întreceri, jocuri care necesită rezolvarea sarcinilor în grup, prin colaborare);
activităţi de voluntariat, în parteneriat cu părinţii.

Exerciţiile şi jocurile propuse pot servi ca bază pentru evaluarea temelor
abordate în cadrul opţionalului. Profesorul Constantin Cucoş (2014, p. 104)

                                                                        Revista de Pedagogie • 2017 (1) • LXV 107



propune ca modalităţi de evaluare: întrebările de valoare (comparare, estimare);
promovarea încrederii în opiniile şi judecăţile de valoare ale copiilor pentru a
se ajunge la respect reciproc în cadrul grupului; utilizarea frecventă a
autoevaluării, interevaluării şi evaluării controlate; educarea copiilor pentru o
autoapreciere corectă.

Pe lângă acestea, sugerăm ca modalităţi de evaluare: dramatizări-joc; proiecte
propuse de copii; poveşti create de copii; observarea sistematică a
comportamentului; realizarea unui jurnal al grupei care consemnează
evenimente valorizate de copii; expoziţie de fotografii făcute în timpul anului
şcolar în cadrul opţionalului. Copiii care vor parcurge acest opţional vor avea o
mai mare deschidere către alegerea, acţionarea şi încorporarea unor valori,
către folosirea întrebărilor de valoare, către o autoevaluare corectă.

Observând o oarecare disproporţie între ponderea ofertelor privind fişele de
lucru pe diferitele domenii experienţiale din grădiniţă, cu precădere la Domeniul
Om şi societate în jurul căruia pulsează opţionalul propus, pasul ulterior va fi
structurarea unui caiet de lucru. Acesta va conţine fişe de utilizat, exemple
de pună practică rezultate în urma experimentării activităţilor la grupe de
preşcolari.

Precizăm că deschiderea profesorului către raportarea sa axiologică, dar şi
către o permanentă evoluţie a sa reprezintă condiţii bazale pentru pregătirea
şi implementarea unui opţional de educaţie axiologică.

5. Concluzii

Se afirmă că a educa înseamnă a-l înălţa pe om din starea de natură şi a-l
conduce în starea de cultură, iar poetul grec Pindar cerea „Să ajungă să fie
cel care este”. Pentru aceasta profesorii, ca făcători de realităţi, de fiinţe, de
lume („omul devine om numai prin educaţie”, spune marele Comenius) au ca
deziderat integrarea copilului în lume. Ar trebui evitate acele situaţii-problemă
când copilul pierde „startul” asimilării aspectelor bazale privind comunicarea
şi relaţionarea, întrucât ele generează efecte nedorite (pentru ei şi pentru
semenii lor) pe termen lung, uneori pe tot parcursul vieţii. Recuperarea acestor
momente pierdute are nevoie de eforturi mari (atât ale individului, cât şi ale
celor din jur), este anevoioasă şi îndelungată. De altfel, toată educaţia
preşcolară stă sub semnul acestor finalităţi esenţiale, de a-l introduce pe cel
mic în lumea celor mari prin activizarea „umanului”. Învăţarea devenirii ca
oameni se realizează în strânsă legătură cu conţinuturile valorice prin care se
modelează caracterul. Acest proces este complementar cu cel de asimilare
a conştiinţei identităţii umane.
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