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În prezentul articol ne propunem să argumentăm importanța educației etnoidentitare a elevilor de liceu, din România și 
din Republica Moldova, în contextul societății contemporane, pornind de la premisa comunității de istorie, limbă, cultură și 
destin al românilor de pe cele două maluri ale Prutului. Realizată, prioritar, în perimetrul școlar, prin predarea unor dis-
cipline umaniste, precum istoria, limba și literatura română, religia, psihologia ș.a., educația etnoidentitară reprezintă – 
în actualul context istoric și geopolitic, plin de incertitudini și riscuri – principalul fundament al renașterii neamului ro-
mânesc. Responsabilități majore în direcția educației naționale revin, deopotrivă, școlii și familiei, ambele fiind chemate 
să îngrijească cu atenție sufletul copiilor și al adolescenților în vederea îmbinării armonioase a identității personale și a 
celei naționale. Educația națională, umanistă și democratică, are ca ideal dezvoltarea personalității libere, creatoare, cu 
apartenență la cultura europeană și la cea planetară.  
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THE CONTRIBUTION OF ETHNOIDENTITY EDUCATION IN THE FORMATION  

      OF AXIOLOGICAL ORIENTATIONS IN HIGH–SCHOOL STUDENTS 
We plan, in this article, to argue the importance of the ethnoidentity education of high school students from Romania 

and the Republic of Moldova, in the context of contemporary society, starting from history, language, culture and destiny 
community of the Romanians on the two banks of the Prut. Carried out primarily in the school perimeter, by teaching 
humanities such as History, Romanian language and literature, Religion, Latin, Psychology, etc., ethnoidentity 
education represents – in the current historical and geopolitical context, full of uncertainties and risks – the main 
foundation of the rebirth of the Romanian nation. Major responsibilities in the direction of national education fall, 
equally, to school and family – both being called to carefully care for the soul of children and adolescents in order to 
harmoniously combine personal and national identity. National, humanistic and democratic education has as its ideal the 
development of a free, creative personality, belonging to European and planetary culture. 
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