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Summary 

Education is the most important phenomenon of the social-

spiritual life of society, its significance being the transmission of 

knowledge and life experience. The cultivation of cultivated man is 

a major objective of education, which is achieved by transmitting 

and receiving values, by forming attitudes and beliefs of respecting 

values. Educating in the axiological perspective involves designing 

the educational process to reach the standard of efficiency; 

identifying and exploiting the values of education and responding 

to all searches. The inclusion of the axiological perspective in the 

present education must become a main subject, a functional 

criterion of pedagogical action, to which all actors of education are subordinated. 

The system of social values constitute the premise from which reveals the educational 

values structured in end points. The size of the educational values, reflected by the fact that 

they are created by knowledge, and knowledge is educational. Knowledge of the change, 

transform, improves human being, who ascribed them a new value, which, in turn, is an action 

in the field of education. By analysing these thoughts about value and their role in education, 

in literature, philosophical and pedagogical it highlights the various attributes, although in 

ancient times the values were considered virtues, Christianity has brought to the foreground 

scholastic values, the Humanists have opted for culture and morality. 
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Educaţia este percepută în prezent ca o funcţie vitală a societăţii 

contemporane şi nu numai, deoarece prin educaţie societatea îşi perpetuează 

existenţa, transmiţând din generaţie în generaţie tot ce umanitatea a învăţat despre 

ea însăşi şi despre realitate. Valorile sunt indispensabil legate de fiinţa umană; 

umană este şi educaţia. Eficienţa actului educativ este condiţionată de 

desfăşurarea teleologică a acestui proces. Proiectarea spre un scop şi un ideal 

porneşte de la un sistem de valori autentice. Astfel, pedagogia îşi structurează 

discursul prin asimilarea unor valori dezirabile atât pentru prezent, cât şi pentru 

viitor. 
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Sistemul de valori sociale constituie premisa de la care relevă valorile 

educaţionale structurate în finalităţi. Dimensiunea educaţională a valorilor se 

reflectă prin faptul că ele sunt create prin cunoaştere, iar cunoaşterea este educativă. 

Cunoaşterea schimbă, transformă, desăvârşeşte fiinţa umană, atribuindu-i o nouă 

valoare, care, la rândul ei, este o acţiune de domeniul educaţiei. Analizând 

reflecţiile despre valoare şi rolul acestora în educaţie, în literatura de specialitate 

filosofică şi cea pedagogică i se evidenţiază diverse atribute, deşi în antichitate 

valorile erau considerate virtuţi, creştinismul a adus în prim-plan valorile 

scolastice, umaniştii au optat pentru cultură şi moralitate, moderniştii pentru 

virtuţile morale şi perfectibilitatea umană, iar majoritatea marilor filosofi şi 

pedagogi optează pentru principiul conformităţii educaţiei cu natura individului 

şi cultură. Educaţia orientată spre valori este condiţia cea mai importantă a 

oricărui tip de societate care tinde spre prosperitate. 

Odată cu lansarea Spaţiului European al învăţământului, instituţia de 

învăţământ are drept scop şi îşi asumă dezvoltarea nu doar a competenţelor 

specifice şi transversale, dar construieşte şi caracterul personalităţii educabilului, 

dezvoltarea personală a acestuia, ajutându-l să-şi exerseze gândirea logică şi 

responsabilitatea. Sistemul de învăţământ din Republica Moldova trece printr-o 

perioadă de schimbări şi transformări, acestea fiind determinate de schimbările 

externe şi interne pe plan economic, politic, social, ştiinţific şi de reformele 

produse în educaţie. 

Urmărind evoluţia tratării problemei valorilor în documentele de politici 

educaţionale, menţionăm, spre exemplu, că în Concepţia Educaţiei în Republica 

Moldova se tratează pe deplin acest aspect; se optează pentru umanizarea educaţiei; 

personalitatea este recunoscută ca valoare supremă; educaţia serveşte drept mijloc 

de transfer de valori dinspre societate spre individ; se menţionează ancorarea 

finalităţilor educaţiei în valori şi se accentuează suportul valoric al principiilor, 

funcţiilor şi curriculumului naţional1. 

Aprobarea noului Cod al Educaţiei promovează nevoia redimensionării 

valorilor în sensul de aliniere la valorile Uniunii Europene şi la valorile general-

umane. Astfel, conceptualizarea idealului educaţional a scos în evidenţă mai 

multe valori importante ale societăţii postmoderne: „Idealul educaţional al şcolii din 

Republica Moldova constă în formarea personalităţii autonome cu spirit de iniţiativă, 

capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe 

necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi acţiune, fiind 

deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale 

asumate”2.  

                                                           
1  Concepția Educației în Republica Moldova, www.proeducation.md/.Concepția  
2  Codul Educației al Republicii Moldova, http://particip.gov.md/p.11.  

http://www.proeducation.md/.ConcepÈ�ia
http://particip.gov.md/p.11.
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Drept urmare, Codul Educaţiei nu schimbă priorităţile valorice, stabilite în 

legea veche, ci doar ţine cont de noile tendinţe şi schimbări din societatea 

contemporană, de globalizare şi integrare europeană. Astfel, se pune accentul pe 

educaţia cetăţenească pentru democraţie în spiritul valorilor general-umane, 

acestea fiind expuse explicit în Articolul 5 – Misiunea Educaţiei, Articolul 6 – Idealul 

Educaţional şi Articolul 7 – Principiile Fundamentale ale Educaţiei. Mai mult, Codul 

Educaţiei promovează nevoia reconsiderării valorilor în sensul de aliniere la 

valorile Uniunii Europene, general-umane şi, ca urmare logică, pune accentul pe 

rolul învăţământului pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală, pe 

„dezvoltarea durabilă pentru democraţie, pace, justiţie‖3. 

Conform Strategiei Naţionale „Educaţia – 2020‖, educaţia reprezintă o prioritate 

naţională în Republica Moldova. Ea constituie pionul de bază în transmiterea şi 

crearea de noi valori culturale şi general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în 

formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, în promovarea aspiraţiilor de integrare 

europeană şi are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană 

durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea educaţiei 

determină în mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea 

în volum deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean. În acest sens, Ministerul 

Educaţiei propune schimbarea accentelor în educaţie în favoarea calităţii 

procesului educaţional şi a competenţelor pe care tinerii le obţin în procesul 

educaţional, fapt care vine în concordanţă cu concepţia noii reforme. Printre 

obiectivele generale ale strategiei, primul este „asigurarea dezvoltării durabile a 

sistemului educaţional în vederea formării unei personalităţi integre, active, 

sociale şi creative‖4. 

Educaţia constituie cel mai important fenomen al vieţii spirituale a societăţii, 

semnificaţia ei fiind transmiterea cunoştinţelor şi a experienţei de viaţă. Formarea 

omului cultivat este un obiectiv major al educaţiei, care se realizează prin 

transmiterea şi receptarea valorilor, prin formarea atitudinilor şi convingerilor de 

respectare a valorilor.  

Prin educaţie are loc deschiderea spre lumea valorilor, iar educaţia centrată pe 

valori este ea însăşi o valoare. Relaţia dintre valoare şi educaţie prezintă o deosebită 

importanţă pentru întregul sistem de învăţământ, în care cunoaşterea şi valorizarea 

valorilor este unul din reperele fundamentale ale umanizării omului. Cercetările 

referitoare la relaţia educaţie – valoare s-au conturat substanţial în reflecţiile de natură 

axiologică asupra educaţiei în lucrările lui E. Spranger, care a fost îndeosebi 

preocupat de problema formării la om a năzuinţei spre Bine, Frumos şi Adevăr. 

                                                           
3  Codul Educației al Republicii Moldova, http://particip.gov.md/p.47  
4  Strategia „Educația 2020”, www.edu.md  

http://www.edu.md/


PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE ȘI VALORIFICARE 

 

373 

Analizând viziunile şi direcţiile de schimbare ale educaţiei postmoderne, 

V.Pâslaru susţine că „educaţia este o valoare umană supremă, datorită căreia 

omul, prin cunoaştere, se orientează şi devine factor al schimbării‖5. 

Orientarea axiologică a procesului instructiv-educativ este o finalitate 

indispensabilă a activităţii educaţionale, deoarece aceasta se află în concordanţă cu 

scopul final al educaţiei – formarea personalităţii umane, iar exigenţele de ordin 

axiologic orientează instituţia de învăţământ în trasarea finalităţilor educaţiei, din 

această poziţie axiologică, pedagogia este orientată spre umanizarea educaţiei, acesta 

fiind principiul fundamental care stă la baza dezvoltării morale, culturale, sociale şi 

profesionale a personalităţii. 

Numeroase cercetări demonstrează că educaţia se realizează în perspectiva 

unui scop, iar finalităţile educaţiei se cer vizate nu numai din perspectiva 

teleologică, ci şi axiologică. Valorile, care se reflectă în prima instanţă în finalităţile 

educaţiei, sunt expresii ale unor determinări istorice, sociale, culturale.  

Pentru J. Dewey, educaţia ca proces nu poate avea un scop dincolo de ea 

însăşi, iar Şt. Bărsănescu ajunge la concluzia că scopul educaţiei este dublu: unul 

obiectiv, de a lucra pentru păstrarea valorilor obiective, şi altul subiectiv, de a-l 

face pe individ să se preocupe pentru valorile subiective şi să le poată păstra şi 

spori. 

În opinia cercetătorului S. Cristea, valorile angajate în educaţie se numesc 

valori pedagogice, valori care susţin activitatea de formare a personalităţii. La nivel 

general, aceste valori vizează elementele macrostructurale constante, care asigură 

funcţionalitatea sistemului de educaţie; deschise în plan operaţional, valorile 

pedagogice vizează elementele constante, care asigură funcţionalitatea procesului de 

învăţământ. În concepţia autorului, aceste valori reflectă realitatea „potenţială, 

virtuală, ideală‖, refuzând realitatea educaţională actuală. C. Cucoş propune, în 

această situaţie, „a introduce în realitatea educaţională o serie de variabile noi, care 

(auto) reglează acţiunea înspre finalităţile propuse sub formă de ideal – scopuri – 

obiective pedagogice‖6. 

Teoriile moderne ale educaţiei sugerează ideea re-practicării şi re-organizării 

educaţiei, motivând provocările şi realizările vieţii contemporane care este în 

continuă schimbare. În acelaşi timp, C. Cucoş sugerează că orice schimbare 

profundă în educaţie trebuie să mizeze, în primul rând, pe delimitarea valorilor 

educaţionale dezirabile, iar dimensiunea axiologică a educaţiei să asigure coerenţa şi 

consistenţa valorilor fundamentale angajate în realizarea acţiunilor educaţionale, ale 

proceselor de învăţământ. Educaţia axiologică este, pentru pedagogul român, o 

                                                           
5  Vlad, Pâslaru, Principiul pozitiv al educației. Chişinău: Civitas, 2003, p. 320. 
6  Constantin, Cucoş, Pedagogie şi axiologie. Bucureşti: EDP, 1995, pp. 73-74. 
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paradigmă conceptuală care reuneşte toate aspectele realizării educaţiei în spiritul 

valorilor autentice7. 

Analizând variate accepţiuni şi note atribuite diverselor perspective asupra 

valorilor, se poate sublinia că valorile specifice educaţiei sunt valorile ce pot fi 

percepute atât în definirea finalităţilor, cât şi a conţinutului educaţional. J. Dewey, 

care a optat pentru valoarea utilităţii ca premiză, face distincţia între valorile 

educaţionale intrinseci, ipostazate în conţinuturile şi programele educaţionale, şi 

valorile educaţionale instrumentale, care sprijină transmiterea valorilor explicite. Cea 

mai importantă valoare educaţională, după J. Dewey, este cultura, pentru că doar 

ea ne sugerează în mod efectiv întregul proces de creştere a vieţii însăşi. Chiar 

dacă mulţi factori pot schimba societatea, valorizarea personalităţii prin educaţie este 

considerată de C. Cucoş drept prima condiţie pentru progres şi democraţie.               

V. Pâslaru afirmă că se impune neapărat ideea de a valoriza fiinţa umană chiar 

din primele etape ale formării ei, anume educaţia fiind responsabilă pentru 

schimbarea pozitivă a fiinţei umane8.  

M. Minder numeşte valorizarea educaţională axiologizarea procesului 

educaţional9. Axiologizarea procesului educaţional presupune delimitarea valorilor 

fundamentale ale educaţiei, necesitatea înţelegerii de către cadrele didactice a 

utilităţii valorilor incluse în idealul şi scopul educaţiei, stabilirea sistemului de 

valori pentru fiecare disciplină, elaborarea metodologiei de promovare a valorilor. 

Astfel, devine explicit faptul că valorizarea procesului educaţional este un proces 

continuu, fundamentat de instituţiile de învăţământ. 

A educa în perspectiva axiologică înseamnă a proiecta procesul educaţional 

în vederea atingerii etalonului eficienţei; a identifica şi a exploata valorile 

educaţiei şi a răspunde la toate căutările. Înscrierea perspectivei axiologice în 

procesul instructiv-educativ actual trebuie să devină un subiect principial, un 

principiu funcţional de acţiune pedagogică, căruia să i se subordoneze toţi actorii 

educaţiei. 

Educaţia prin şi pentru valori îşi propune formarea şi dezvoltarea acelor 

structuri congnitive, afective, volitiv-caracteriale complexe, dinamice, flexibile, o 

gândire creativă, afectivitate echilibrată, voinţă puternică, caracter pozitiv şi matur, 

astfel, încât adaptarea socio-profesională să se realizeze cu maxim de eficienţă şi cu 

minim de risc. Din punct de vedere funcţional, echilibrul cu sine şi cu ceilalţi, 

armonia personalităţii, integrarea cu succes în activitatea social-utilă reprezintă 

indicatori ai educaţiei pentru valoare. Evoluţia individului în activitate nu poate fi 

indiferentă educaţiei pentru valori. 

                                                           
7  Ibidem, p. 82. 
8  Perspectiva axiologică asupra educaţiei în schimbare. Chişinău: Academia de Științe a Moldovei, 

IȘE, 2011, p. 29. 
9  Ibidem, p. 30. 
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Perspectiva axiologică a educaţiei este principiul fundamental al acţiunii 

pedagogice, care funcţionează la nivel de sistem şi proces, asigurând astfel 

valorizarea personalităţii. Cultivarea personalităţii prin educaţie se realizează prin 

transmiterea şi receptarea valorilor, proiectate la nivel de sistem şi proces 

educaţional. 
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