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PARTICULARITĂŢI ALE EDUCAŢIEI AXIOLOGICE LA VÂRSTA
PREŞCOLARĂ
Conf. univ. dr. Adriana Nicu*
Rezumat
Prin finalităţile educaţiei, axiologia apare ca o infuzare necesară în procesul
de învăţământ. Conceptele de evaluare, valoare şi valorizare sunt intercorelate
şi îşi află originea în basme şi legende. Grădiniţa joacă un rol covârşitor în
formarea axiologică a copilului. Articolul propune selecţia şi organizarea unui
set de valori specifice curriculumului preşcolar, prin care copiii sunt pregătiţi
pentru o lume dinamică. Multiculturalitatea duce la înglobarea valorilor
individuale şi naţionale într-o valoare universală, a întregii umanităţi.
Cuvinte-cheie: educaţie axiologică, valoare, valorizare, vârsta preşcolară,
exerciţiu axiologic.
Abstract
By means of the purpose of education, axiology proves itself to be necessary
in the educational process. Concepts like evaluation, value and valorization
are inter-related and they originate in fairy tales and legends. Kindergarden
plays an overwhelming role in the child’s axiological values. The article refers
to the selection and organizing of a set of values in a preschool education
curriculum where children are prepared for a dynamic world. Multiculturalism
leads to the incorporation of individual and national values into a universal
value of all mankind.
Keywords: axiological education, value, preschool age, axiological exercises.
Introducere
Învăţământul se impune a fi readus în sfera axiologică, întrucât acum el se
intersectează doar în anumite zone cu această sferă. Toţi factorii care sunt
implicaţi în educaţie ar trebui să aibă acest lucru pe frontispiciul tablei de
valori profesionale.
Educaţia nu este o activitate desfăşurată în sine şi pentru sine, ci una care
urmăreşte atingerea anumitor finalităţi.
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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 anumite valori.
Pe tot parcursul şcolarităţii ţelul fundamental este modelarea unui tip de
personalitate a individului 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 imperios 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.

Figura 1. Axa temporală şi finalităţile educaţionale

Pe axa temporală idealul educaţional exprimă o sinteză generală şi se doreşte
a fi atins pe termen foarte lung (etapă istorică). Unităţile mai mari de măsură
pe această axă sunt reprezentate de scopuri care se realizează în intervale
medii de timp, în urma unui lanţ de acţiuni educative. În fine, obiectivele sunt
cele care se propun a fi atinse în scurt timp, după secvenţe clare, delimitate
de instruire.
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Sistemul format din ideal, scop şi obiective veghează la întreaga organizare
şi desfăşurare a acţiunii educaţionale. În funcţie de idealul educaţional, de
scopurile şi obiectivele preconizate şi în vederea realizării acestora, se
organizează întregul sistem de învăţământ, se structurează conţinutul
învăţământului, se alege şi se utilizează tehnologia şi metodologia educaţională
considerată a fi cea mai eficientă. Odată precizate, scopul şi obiectivele
educaţionale aferente constituie un important criteriu de evaluare al eficienţei
activităţilor educaţionale efective.
Idealul, scopurile şi obiectivele educaţionale se constituie într-un sistem dinamic
care trebuie să apese din când în când un buton de „refresh” al timpului său
istoric, expunându-se deopotrivă la evaluări cu rezultate pozitive sau negative.
Reciprocitatea trebuie să închidă cercul pentru evoluţie. Raportarea la finalităţi
pe tot parcursul acţiunii educaţionale trebuie făcută periodic de către cei care
o mijlocesc pentru a păstra o direcţie bună, în sensul celor stabilite.
2. Câteva consideraţii privind conceptul de valoare
Conceptul de valoare face parte din categoria conceptelor socio-umane, alături
de conceptele de cultură, educaţie, motivaţie, civilizaţie etc., care comportă
zeci şi sute de definiţii, fără a exista o acceptare unanimă.
Marii filosofi ai timpurilor au fost preocupaţi în mod constant de studiul valorilor,
deşi acestea sunt o obişnuinţă pentru majoritatea oamenilor. Lumea valorilor
– a Adevărului, a Binelui, a Frumosului – revine în conştiinţa oamenilor în
momentele de cumpănă din istorie. De cele mai multe ori, aceste momente
le-au reprezentat conflagraţiile, în conştiinţa colectivă, însă la fel se întâmplă
şi în clipele de profunde căutări, delimitări, reconfigurări zguduitoare în
conştiinţa individuală.
Evoluţia individului, a unei naţii, a omenirii – în general – constă şi în evoluţia
valorilor. Reconsiderarea valorilor trebuie făcută analizând trecutul şi păstrând
doar pe acelea care definesc caracterul, îl înobilează, dar şi scrutând,
întrezărind viitorul, calea de urmat. Redescoperirea axiologiei are un caracter
ciclic. A alege valorile dintre pseudovalori reprezintă un imperativ general valabil
în orice perioadă.
Societatea în care trăim astăzi nu meditează îndeajuns la lipsa acută de
valori pozitive, iar pe de altă parte cultivă constant pseudovalorile. Făcând o
analogie cu mulţimile de numere, vom evita termenul de „nonvaloare”,
preferându-l pe acela de „pseudovaloare” întrucât, în opinia noastră, el
reprezintă mulţimea vidă a valorii sau orice altceva care nu este inclus în sfera
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valorilor. Mulţimea tuturor valorilor poate fi asemănată cu mulţimea numerelor
întregi (Z), deoarece cuprinde atât valori pozitive, cât şi valori negative. Fiecare
valoare pozitivă îşi găseşte un corespondent în partea negativă a axei. A
cataloga, spre exemplu, ceva „rău” presupune o apreciere, o cântărire, o
evaluare (a unei fapte, intenţii sau consecinţe). Când ceva e „bun”, folosim (la
fel ca în operaţiile cu mulţimi) negarea. Aşadar, „nu e rău”, este ceva pozitiv în
absenţa răului. Împingând logica mai departe, se poate afirma chiar şi că
greşeala e o valoare, chiar şi falsul e o valoare. Rolul valorilor negative este să
le reliefeze pe cele pozitive, să le dea sens.
Între valori se stabilesc relaţii funcţionale, care pot explica armonia sau
dizarmonia dintre indivizi. Valorile şi relaţiile dintre ele alcătuiesc un sistem
de valori, aflat într-o stare de relativă stabilitate, întrucât se pot schimba
priorităţile seturilor de valori.
O valoare se manifestă prin mai multe atitudini. Procesul de formare a valorilor
sociale implică interiorizarea de către individ a normelor specifice grupului/
grupurilor din care face parte, dezvoltând valori proprii şi propria concepţia
despre valoare (Vlăsceanu, 2010). Prin contagiune cu alţi membri ai grupului,
acestea se pot transfera în valori împărtăşite de întreaga colectivitate.
3. Valorile educaţionale şi mediul preşcolar
Valorile educaţionale pot fi asemănate cu plantele. Ele îşi au rădăcinile în
solul sistemului de valori sociale. Câteodată acest sol suferă modificări în
compoziţia sa – sistem de valori în contradicţie sau în plin proces de
restructurare. Plantele şi solul se află într-o relaţie de interdependenţă: plantele
îşi trag seva din pământ şi reflectă în frumuseţea florilor compoziţia acestuia,
iar pe de altă parte, un sol din care cresc plante este unul care rezistă eroziunilor
apei. Tot aşa, un sistem de valori sociale în care sunt bine ancorate sisteme
educaţionale sănătoase îşi poate arăta trăinicia împotriva factorilor care spală
şi diluează sedimentele. De aici, valorile educaţionale înfloresc în finalităţi –
conţinuturi instrucţionale, strategii de predare-învăţare, principii, metode.
Asimilarea valorilor şi formarea atitudinilor reprezintă un proces îndelungat
din cauza faptului că se urmăresc achiziţii afective greu observabile şi
măsurabile. Atitudinile sunt greu de operaţionalizat, iar integrarea valorilor 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. Plecând de la modelul lui Robert Hawley (1975) pentru
difuzarea valorilor într-un mediu de învăţare, conţinând 6 paşi procedurali, în
două etape, vom încerca adaptarea întrebărilor prin care să implementăm
exerciţii:
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a) alegerea
1. preferinţe – Ce îmi place cu adevărat?
2. influenţe – Cum am luat această decizie? M-a influenţat colegul sau
profesorul?
3. alternative – Puteam să aleg şi altceva? M-am gândit suficient?
4. consecinţe – Ce se întâmplă după ce am ales? Cum îi influenţez eu pe
ceilalţi? Deranjez pe cineva cu alegerea mea?
b) acţiunea
1. practicarea – Pot să fac acest lucru? Ceea ce fac mă ajută să îndeplinesc
ceea ce am ales?
2. încorporarea – Mă mulţumeşte ce am făcut? Îmi place şi acum, după ce
am făcut? Voi repeta acest lucru şi altă dată?
Dacă într-un exerciţiu de valorizare specific nu putem urmări toţi aceşti paşi,
atunci se va încerca urmărirea a trei momente:
a) aducerea în prim-plan a valorii şi discutarea pe marginea ei din mai multe
perspective (Ce credeţi despre...? De ce este important? Merită discutat
şi despre...? Ce este mai bun, frumos, drept...?);
b) acceptarea ideilor, credinţelor celorlalţi fără a critica, prin exerciţii de empatie,
formând astfel sentimente de respect faţă de valorile acceptate de ceilalţi;
c) stimularea gândirii prin exerciţii de evaluare a unor valori neexperimentate
încă.
În domeniul afectiv, acolo unde se operează cu sentimente, emoţii, acceptare/
refuz, aprecieri etc. este utilă schema lui Krathwohl şi Bloom privind învăţarea
afectivă. Aceasta a fost elaborată în 1970, după câţiva ani de studii:
a) receptarea valorii;
b) răspunsul afectiv;
c) valorizarea;
d) organizarea;
e) caracterizarea printr-o valoare.
Învăţarea atitudinilor şi valorilor este mai bine conturată în nucleul educaţiei
morale. În preşcolaritate se sădesc seminţele moralităţii care vor prinde rădăcini
ulterior. Etapele în formarea unui comportament moral sunt: formarea de
obişnuinţe elementare, trezirea conştiinţei morale, formarea atitudinilor etice,
structurarea unor valori şi a idealului moral. Ca modalităţi practice de
implementare a educaţiei morale amintim:
a) încurajarea atitudinilor pozitive, dublat de efortul de reducere a celor
negative;
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b) îndreptarea comportamentului profesorului către crearea unui climat afectiv
pozitiv, stimulativ;
c) respectarea personalităţii elevilor;
d) stabilirea unor relaţii permisive cu copiii care să aibă la bază sinceritatea
cadrului şi potenţialitatea etică a copiilor;
e) asigurarea conexiunilor cu viaţa reală prin apelul făcut la experienţa copiilor,
în special la imaginaţia şi creativitatea lor;
f) racordarea la istorie, literatură, artă.
În ceea ce priveşte modalităţile de evaluare, ele sunt un bun exerciţiu de
valorizare. Constantin Cucoş (2014) recomandă punerea accentului pe:
a) întrebările de valoare (comparare, estimare);
b) promovarea încrederii în opiniile şi judecăţile de valoare ale copiilor, pentru
a se ajunge la respect reciproc în cadrul grupului;
c) utilizarea frecventă a autoevaluării, interevaluării şi evaluării controlate;
educarea copiilor pentru o autoapreciere corectă.
Curriculumul pentru învăţământul preşcolar este structurat pe obiective cadru
şi de referinţă şi se concretizează în cunoştinţe, abilităţi şi atitudini. Curriculumul
pentru educaţia timpurie formează, pe baza atitudinilor, primele valori.
Finalităţile educaţionale ale grădiniţei devin cerinţe ale şcolii primare.
4. Exerciţii axiologice la vârsta preşcolară
Dincolo de predarea-învăţarea-evaluarea conceptelor specifice din Curriculum
preşcolar perspectiva activităţilor specifice din grădiniţă ar trebui lărgită aşa
încât să vizeze necesitatea atingerii finalităţilor educaţiei, dar şi recomandările
Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene privind
competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, cât şi
Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul
al XXI-lea.
Privind astfel spre aceste deziderate şi întorcându-ne spre obiectivele de
referinţă din Curriculum preşcolar observăm că ele pot fi îmbogăţite. Vom
încerca să identificăm în ceea ce urmează acele obiective care pot fi
considerate drept puncte de pornire pentru găsirea altora mai potrivite în
vederea realizării educaţiei axiologice. Pentru acest lucru propunem câteva
exerciţii axiologice la nivelul grupei mari care să răspundă astfel exigenţelor
noastre.
Procesul de infuzare a valorilor la nivel preşcolar se realizează prin transmiterea
de mesaje ce ţin de educaţia axiologică, în aria diferitelor domenii experienţiale.

Revista de Pedagogie • LXIV • 2016 (2)

65

Exerciţiile axiologice anticipează/ pregătesc copilul pentru achiziţionarea unor
concepte abstracte din domeniul Educaţiei pentru societate (Curriculum la
decizia şcolii pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a), continuat cu
Filosofie pentru copii (Curriculum la decizia şcolii pentru clasa a III-a şi/ sau
a IV-a) – aprobate prin O.M. 4887/ 26.08.2013.
Exerciţiile axiologice acţionează interdisciplinar, incluzând: Domeniul Om şi
societate, respectiv Educaţie pentru societate (DOS1), Domeniul Limbă şi
comunicare (DLC), Domeniul Ştiinţe (DŞ), Domeniul Estetic şi creativ (DEC),
Domeniul Psihomotric (DPM). Aceste demersuri axiologice urmăresc trei
obiective de referinţă, specifice educaţiei timpurii:
1) Identificarea unor valori din textele suport, manifestând disponibilitate.
2) Examinarea consecinţelor unor acţiuni sau comportamente asupra unei
persoane, unui grup sau a mediului înconjurător.
3) Punerea în practică a unor deprinderi de comportament prin comparaţii cu
alte situaţii similare din poveşti cunoscute sau contexte familiare.
Fiecare conţinut abordat are nevoie de trecerea prin cele trei obiective de
referinţă, întrucât asimilarea valorilor (la nivelul de înţelege specific preşcolarului
mare) este un proces în care se urmăresc achiziţii afectiv-atitudinale. Acest
proces presupune trei etape: receptarea valorii, răspunsul afectiv şi valorizarea.
Desigur integrarea valorilor are un caracter potenţial, cu efecte observabile în
timp, însă exerciţiile propun o introducere/ o propedeutică în sfera axiologiei.
Exerciţiile axiologice dau prilej de reflecţie şi pregătesc terenul pentru achiziţiile
ulterioare din ciclul primar.
Astfel, am delimitat spaţiul de plasare a exerciţiilor axiologice în cadrul
domeniilor existente, dar îmbogăţit şi cu alte aspecte. Se va urmări integrarea
personală a copiilor la nivel cognitiv, afectiv şi comportamental, însă toţi
participanţii la acest proces vor fi puşi într-o lumină umană, în armonie cu
propriile valori şi cu realitatea exterioară, cuprinsă, de exemplu, în normele
sociale, în rolurile de viaţă proprii şi ale altora. Prin acest lucru se va urmări
responsabilizarea participanţilor la proces, faţă de ei înşişi şi faţă de comunitatea
în care trăiesc.
5. Conţinuturi ale exerciţiilor axiologice
Educaţia axiologică, în plan educaţional, abordează problema într-o dublă
perspectivă (Cucoş, 2014, p. 117):
 descriptiv – valorificarea acţională a axei desfăşurării valorilor între polul
pozitiv şi negativ;
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 prescriptiv – valorificarea valorilor pozitive şi cultivarea trăsăturilor pozitive
de caracter.
Educaţia copilului este centrată pe valorificarea şi promovarea valorilor, începând
cu cele general-umane, naţionale şi, desigur, finalizând cu formarea priorităţilor
valorice personale. Aceste trei poziţii ne orientează spre cunoaşterea
particularităţilor de vârstă şi a celor psihoindividuale.
În contextul activităţilor cu preşcolarii putem gestiona o listă de valori prin
raportare la temele şi domeniile experienţiale propuse prin curriculum, potrivit
tabelului de mai jos:
Teme curriculare

Domenii experienţiale

Valori
DLC



Când/ cum şi de ce se



Adevăr
Bine

întâmplă?

DŞ



Cum este/ a fost şi va fi aici

pe pământ?



Cine şi cum planifică/

organizează o activitate?

Cu ce şi cum exprimăm ceea















Curaj





Datorie





Dreptate





Eroism






Fericire
Frumos

Libertate

ce simţim?

DPM

Compasiune



















Prietenie



Sănătate
Toleranţă









Hărnicie



DEC



Cinste



DOS







Etc.



Ce şi cum vreau să fiu?

Tabelul 1. Matricea: teme – valori – domenii experienţiale

În alegerea exerciţiilor am ţinut cont de mai multe surse, alcătuind o listă de
peste 80 de valori, adaptate capacităţii de înţelegere a copiilor. Valorile sunt
dihotomice, de sens pozitiv şi negativ, iar exemplele din literatură susţin
polaritatea, ca o caracteristică fundamentală a valorilor.
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Copiii dispun de un instrumentar conceptual care le permite înţelegerea
povestirilor fantastice, a basmelor, ei pot folosi „în mod constant, flexibil şi
uşor cele mai abstracte concepte precum bine/ rău” (Egan, 2007, p. 19).
Deşi există numeroase idei preconcepute în legătură cu faptul că învăţarea la
vârsta preşcolară nu permite achiziţionarea conceptelor abstracte, copiii de
cinci ani pot folosi în mod adecvat concepte precum loialitate sau curaj. Trebuie
să facem diferenţa dintre a defini în mod adecvat un concept abstract şi
abilitatea de a-l folosi în înţelegerea unei poveşti.
Valorile sunt create „într-un timp incert şi de către conştiinţa şi imaginarul
colectiv, cum sunt miturile, basmele, baladele, legendele, înţelepciunile, în
genere valorile morale şi utilitare”. (Ceauşu, 2014, p. 83). Textele literare şi
nonliterare, poveştile, basmele, fabulele, poeziile pentru copii transmit valori,
standarde şi tipare acceptabile de comportament. Selecţia potrivită a textelor
îi ajută pe copii să facă faţă unor posibile tipuri de situaţii, pentru a-i face să
se gândească la abordarea lor, la găsirea soluţiilor, la alte perspective.
De un real ajutor s-au dovedit în practică poveştile terapeutice care reprezintă
o „trusă de prim ajutor” atunci când se observă repetarea unui comportament
care ascunde acceptarea unei valori cu conotaţie negativă. O sursă de exerciţii
axiologice a reprezentat-o colecţia de poveşti vindecătoare pentru copii (Burns,
2011, pp. 91-92) care se pretează la vârsta preşcolară. Revine cadrului didactic
sarcina să armonizeze textele literare potrivit contextului de învăţare, experienţei
copiilor sau valenţelor pe care doreşte să le sublinieze.
În cazul unor lecturi de mai mare întindere se pot găsi alternative de texte
repovestite sau prelucrate de către cadrul didactic. În funcţie de talentul,
imaginaţia, creativitatea cadrului didactic pot fi create exerciţii axiologice pentru
a veni în sprijinul copiilor.
De asemenea, este cunoscut faptul că exerciţiile-dramatizare şi dramatizările
propriu-zise au rol hotărâtor în dezvoltarea cognitivă şi afectiv-atitudinală a
preşcolarilor. Acestea contribuie la dezvoltarea capacităţii de înţelegere a
textelor literare, la îmbogăţirea vocabularului şi la utilizarea corectă a structurilor
gramaticale, precum şi la îmbunătaţirea abilităţilor socio-emoţionale ale copiilor.
Exerciţiile-joc din sfera pedagogiei teatrale lasă libertatea exprimării, se pot
observa reacţii ale celor care interpretează, care ascund sentimente, emoţii,
judecăţi, atitudini. Jocul de rol, de exemplu, propune subiecte familiare, inspirate
din viaţa reală a participanţilor. Prin această metodă se urmăresc obiective
precum: dezvoltarea empatiei şi a capacităţii de înţelegere a opiniilor, a trăirilor,
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a competenţei de a rezolva situaţii problematice dificile. Pe lângă jocul de rol
se pot implementa cu succes improvizaţiile şi exerciţiile pe o temă dată. De
asemenea, utilă în practică poate fi punerea în scenă a noţiunilor de interrelaţionare socială pentru ca ulterior să se ajungă la exerciţii pentru formarea
deprinderilor sociale, necesare în atingerea obiectivelor de la Domeniul Om
şi societate.
Tot în sfera pedagogiei teatrale, adaptată vârstei preşcolare, se recomandată
vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, în sala de teatru, acolo unde
găsim „mostre purtătoare de valori, nu în mod didacticist, ci prin propria sa
structură şi oglindire artistică” (Perţea, 2014, p. 273). Valorile-scop urmărite
în procesul instructiv-educativ prin exerciţiile şi jocurile din sfera pedagogiei
teatrale sunt: „observare, concentrare, stimulare, relaxare, atenţie, emoţie,
corporalitate, respiraţie, intonaţie, vorbire, comunicare, imaginaţie, fantezie,
asociere, acţiune şi reacţiune, redare, interpretare-construcţie” (Perţea, 2014,
pp. 294-295). Aceste valori-scop pot fi atinse prin valori-mijloc, care duc la
formarea unor deprinderi, autonomie cognitivă, capacitate de evaluare şi
autoevaluare, reflecţie, cunoaştere de sine etc.
Unul dintre nucleele pedagogiei teatrale, pedagogia prin joc propune un
instrumentar format din exerciţii de relaxare, mişcare, observare, necesar
creării unor condiţii prielnice pentru individ sau grup: stare de linişte interioară,
de eliminare a blocajelor energetice şi de concentrare asupra unui scop
comun. Astfel, pedagogia teatrală rămâne o opţiune pedagogică de bază
pentru că pot fi „educate valori pentru viaţă: cunoaşterea semenilor,
conştientizarea ţinutei corporale, modalităţi de exprimare verbală, încredere
în sine, comportament social” (Perţea, 2014, p. 299). Prin exerciţiile axiologice
se pot acoperi integral nevoile de viaţă cotidiană ale copilului din grădiniţă.
6. Concluzii
Deschiderea profesorului către raportarea sa axiologică, dar şi către o
permanentă evoluţie a sa, este crucială pentru formarea viitoarelor generaţii
de copii. Ceea ce reprezintă o atitudine necesară în abordarea pregătirii şi
implementării exerciţiilor axiologice cu preşcolarii. Prin aceste activităţi copiii
sunt antrenaţi în dezvoltarea gândirii, creativităţii, cu accent pe rezolvarea de
probleme, pentru formarea unui profil dezirabil al viitorului adult. Acesta va trăi
într-o lume dinamică, iar multiculturalitatea în care va fi format acum va duce
la înglobarea valorilor individuale şi a celor specifice unui popor într-o valoare
universală, a întregii umanităţi. Tocmai din acest motiv, pentru a crea premisele
necesare formării conştiinţei universale în propria conştiinţă am propus exerciţii
axiologice pe baza diferitelor texte-suport din literatura pentru copii.
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